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 الفنية لمتراث في مسرح الطفل  سرح وحداثة المعالجاتم الميتا
 -صياد العفاريت نموذجا   -

 ()السعيد د/ راندا حممي     

 البحثممخص 
سمطت الدراسة الضوء عمى تقنية الميتامسرح، وتوظيفيا خالل المعالجة الفنية الحداثية لمتراث 

بخصائصيا،  -خالل مسرحية )صياد العفاريت( لممخرج/ المؤلف )جمال ياقوت( -في مسرح الطفل
بداعية تحقق توصيل الرسالة المستيدفة. التي تكمن من  تقديم قيم لما تمتمكو من إمكانات فنية وا 

تربوية لمطفل تشكل وعيو النقدي، وتعمل عمى تفكيك شفرات العرض، ومجاىل الرسالة لكشف 
 بما يحقق انسجاًما بين التراث والحداثة. ،اإليجابيات والسمبيات خالل لغات خشبة المسرح

 وقد انتيت الدراسة إلى:
بمظيرىا الحداثي الذي أفرزه الواقع المعاصر، يمكن من المزج بين عوالم  إن الميتامسرح -

متناقضة ومترامية األزمان، وخمق عالم مغاير ليا يحتوى عمى اإليجابيات في قالب 
إبداعي يرتكن لمماضي ويشير إلى المستقبل، وىو ما يمكن من تقديم عرض مسرحي 

يث يتمتع الميتامسرح بالمرونة التي تربط مالئم لجميور الطفل يحقق المتعة والتعميم، ح
بين الحمم والواقع، وتجعل من المتمقي الطفل عنصًرا فاعاًل من عناصر المعبة المسرحية 

 عمى مستوى الشكل والمضمون.

اعتمد المسرحيون أغمبين عمى آراء آبل، ألنو صبغ الميتامسرح بصبغة ذات بعد فمسفي  -
بر العرض بمنزلة ميتالغة بالنسبة لمنص، وقد وتعامل بمغات خشبة المسرح، حيث اعت

استندت الدراسة عمى آراء آبل في تحميميا لـ صياد العفاريت خالل تمخيصو لخصائص 
الميتامسرح وماىيتيا وطبقتيا عمى المسرحية، وقد جاء االختيار مالئًما لما جسده 

بما يستقيم وعالم  )ياقوت( في عرضو، فضاًل عن مالءمتو لممزاوجة بين التراث والحداثة،
 الطفل، ويحقق تغييره لألفضل.

 

                                                
()  أستاذ  التمثيل واإلخراج المساعد، قسم العموم األساسية، كمية التربية لمطفولة المبكرة، جامعة

 دمنيور.
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The Meatatheathre and the modernity of artistic 

treatments of the heritage In the Children's Theater - 

Goblins Hunter as a model 

  

Research Summary 

The study was exposed to shed light on the technique of 

metamsarh, and its employment during the modernist artistic 

treatment of heritage in the child's theater - during the play (The 

Goblin Hunter) by the director / author (Jamal Yaqoot) - with its 

characteristics, because of its artistic and creative capabilities that 

achieve the delivery of the target message. Which consists in 

providing educational values to the child that form his critical 

awareness, and works to break down the codes of presentation and 

ignorance of the message to reveal the positives and negatives 

through the languages of the stage, in a way that achieves 

harmony between heritage and modernity. 

The study concluded: 

- The Almitamsarh with its modern appearance produced by 

contemporary reality, can mix between contradictory and long-

standing worlds, and create a world different to it that contains 

positives in a creative form that relies on the past and points to the 

future, which enables the presentation of a suitable theatrical 

performance for the child's audience that achieves fun and 

education, where Almitamsarh enjoys the flexibility that links the 

dream and reality, and makes the child recipient an active element 

of the theatrical game at the level of form and content. 
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 : مقدمة

باتت الطفولة في اآلونة األخيرة مصدًرا لمتحدي لكل من يتوجو إلييا باإلبداع، 
لما تمتمكو من آفاق قد ال يدركيا البالغون، فالطفل أصبح قادًرا عمى التواصل مع عوالم 
تكسبو أفكاًرا ومعمومات تجعمو أكبر من عمره الزمني، األمر الذي يحتم التوجو إليو 

 اتو، بل تفوقيا بمراحل.بصورة تتواءم وأفق توقع
وقد الحظت الدراسة أن البرامج الخاصة بالطفل خالل األلعاب االلكترونية تعتمد 
عمى فكرة المخمص والقوي الخفية المنبثقة من التراث، مما يجعل الطفل يولج في عوالم 
افتراضية مبحرًا مع تمك القوى الخفية االفتراضية، وىو ما قد ينعكس عمى سموكو 

 الية والالمباالة في كثير من األحيان.باالتك
وىو ما جعل الدراسة تبحث عن تقنية تحقق التأمل وتبعث الحياة في عالم 
المسرح، وتجعل المتمقي الطفل ممثاًل، وفي الوقت ذاتو متمقيًا لمرسالة المستيدفة، خالل 

المغات خمق تناغم بين النص والعرض، بالصورة التي تحقق المرونة والتنوع في توظيف 
 المختمفة لخشبة المسرح.

ذا كان التراث يتمتع بأىمية كبيرة في عممية التنشئة االجتماعية لمطفل بخاصة  وا 
الشعبي منو، لما يمتمكو من تشويق ودىشة وعوالم افتراضية تثير شغف الطفل، كما أنو 
يحقق لو تعويضًا يرتكن إليو، إذا ما عجز عن تحقيق أي ميمة توجو إليو، فمن 

ضروري تخميص موضوعات التراث من العناصر السمبية اليدامة قبل تقديميا في ال
مسرح الطفل، خاصة إنيا منبع لألفكار التي يتوجو إلييا منتجو المواد اإلبداعية 

 الموجية لمطفل.
وقد حظيت حكايات الخوارق عامة، وحكاية عالء الدين والمصباح السحري، 

االىتمام، حيث قام الكثير باستميام إحداىا أو والصياد والعفريت خاصة، بكثير من 
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المزج بينيما في حكاية واحدة خالل تنويعات مختمفة، سواء خالل مسرحيات أو أفالم 
أو ألعاب فيديو عالمية وعربية خالل معالجات مختمفة، لكن أغمب تمك المعالجات 

اإليمان اىتمت بالشكل عمى حساب المضمون،  الذي جاء يكرس لفكرة االتكالية و 
بالقوى السحرية الخارقة وسطوة الجان في تحقيق األمنيات والمعجزات، فمعظم التناوالت 
لم تقدم جديدًا، وال تحمل إسقاطًا أو تأوياًل، وال تيتم بتقديم  رسائل تربوية لمطفل تشكل 
وعيو النقدي ، لكنيا اىتمت بتقديم المتعة الجمالية والفرجة عمى مستوى الشكل خالل 

اظ عمى القصة التراثية وشخوصيا الرئيسة، وقد يتدخل المؤلف/ المخرج باإلضافة الحف
 أو الحذف لبعض الشخوص واألحداث الفرعية.

لممخرج/ المؤلف  (1)وقد وقع اختيار الدراسة عمى مسرحية )صياد العفاريت(
جمال )ياقوت(، ال لتفردىا في معالجة المضمون، فمم يكن الوحيد الذي وضع حكايتي 

لصياد والعفريت، وعالء الدين والمصباح السحري في قالب مسرحي حداثي عمى ا
ن كان من القالئل -مستوى المضمون خالل ىدم أسطوريتيا فحسب، بل يحسب لو  -وا 

بوصفو مخرجًا مؤلفًا إعادتو تأويميا خالل رؤية مسرحية جديدة معاصرة في قالب 
 ا البحثية.ميتامسرحي، ىو ما ستستوضحو الدراسة خالل رحمتي

ىو كل ما لو  Theatricality/ المسرحة / التمسرح Metheaterوالميتامسرح 
خصوصية مسرحية سواء كان فى النص أم العرض "فالمسرح كمما وظف مالو 
خصوصية مسرحية، ودفع بيا إلى حدودىا القصوى، كاإلغراق في التقنع واالبتعاد عن 

مع بين عناصر متنافرة ومتباعدة، كمما الحقيقة والواقع عبر خمق عوالم خيالية، تج
تجاوز حدود المحاكاة البسيطة نحو قمب الوضع الحقيقي لألشياء، وخمق تحوالت في 

 .(2)قانونيا الواقعي عبر سميأتيا كمما كان أكثر قربًا من روحو المسرحية الحقيقية"
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يد  والميتامسرح مصطمح حديث ظير مع بداية الستينيات في النقد األمريكي عمى
في دراستو )الميتامسرح نظرة جديدة لمشكل  Lionel Abelالناقد المسرحي ليونيل آبل 

الدرامي(، وانتقل فيما بعد إلى النقد الفرنسي واأللماني ،"ويعبر في واقع الحال عن 
ظاىرة مسرحية قديمة قدم المسرح نفسو، تعود أصوليا األولى إلى المسرح اليوناني 

عمى وجو الخصوص، كما  Aristophanesستوفانيس بشكل عام وكوميديات أر 
توىجت في إطار مدارس مسرحية وأنواع درامية وعصور أدبية معينة مثل المحاكاة 

الرومانسية في القرن الثامن عشر، وتمتد جذورىا كذلك إلى بعض  Parodyالساخرة 
 .(3)متميزًا"األعمال التي عكست باعتمادىا تقنية المسرح داخل المسرح منظورًا فمسفيًا 

، وجاري L. Pirandelloوقد نجدىا كذلك في أعمال كل من براندلمو 
A.Jarry وبريخت ،B. Brecht ويونسكو ،E. Ionesco  وغيرىم، واالختالف كان

 في الرؤى واأليدلوجيات والفمسفات، التي استند عمييا كل منيم.
ة المسرحية لكنيا عرفت بوصفيا مصطمحًا يطمق عمى المظير الحداثي لمظاىر 

التي أفرزىا الواقع المعاصر خالل دراسة )آبل(، "فيو من أرسى دعائم كممة ميتا مسرح 
بوصفيا تسمية لتيار الدراما الالواقعية فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وجعميا 

 .(4)موضوعًا لمتأمل والنقد"
تستند عمى رؤية  فاالىتمام بالميتامسرح عند آبل كان من زاوية ميتافيزيقية فمسفية

 أن الحياة مسرح، وأن اإلنسان ممثل.
P. Pavisوفي الثمانينيات تناوليا كممن باتريس بافيس 

في فرنسا، ومانفريد  (5)
في ألمانيا بالنقد كذلك، "لكّن المقاربة النصية تحكمت في  M. Schmeling (6)شميمنج

خمي لمظاىرة عن مظيرىا السياقين الفرنسي واأللماني، حيث أدت إلى عزل المظير الدا
الخارجي، لكّن التجميات النصية لمميتامسرح ال يمكن أن تفيم أو تؤول إال في ضوء 
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، لذا (7)المنظورات الخاصة لممؤلفين/ المخرجين إزاء العالم واألشياء، كما فعل آبل"
فالمسرحيون أغمبيم اعتمدوا عمى آراء آبل، ألنو صبغ الميتامسرح بصبغة ذات بعد 

، وتعامل بمغات خشية المسرح، حيث أكد "أنو إذا كانت الممارسة المسرحية فمسفي
تفترض وجودًا آخر يتحقق في العرض، فإن ىنالك مبًدأ ثابًتا يتحكم في عالقة النص 
بالعرض، كيفما كان الشكل الذي تتخذه ىذه العالقة ترجمة، تأويل، تقاطع ....، وىو 

النص، مما يجعميا تشتغل بوصفيا لغة فوقية  أن لغة العرض تبنى في الغالب عمى لغة
أو بعدية، ولعل ىذه العالقة التي أوحت لمبعض بإقامة تشابو بين عالقة النص النقدي 
بالنص اإلبداعي، وعالقة العرض بالنص، حيث يصبح العرض بمثابة ميتالغة بالنسبة 

 (8)لمنص"
لك سوف تستند فقد اعتبر آبل الميتامسرح ممارسو مسرحية نصًا وعرضًا، لذ

الدراسة عمى آراء )آبل( في تحميميا لمسرحية )صياد العفاريت( خالل تمخيصو 
 لخصائص الميتامسرح وماىيتو وتطبيقاتيا عمى المسرحية محل الدراسة.

أما النقد المسرحي العربي "فمم يشرع في تداول مصطمح الميتامسرح بوصفو 
ن كانت لو إرىاصات في مصطمحًا حداثيًا، إال في العقد األخير من الق رن العشرين، وا 

 .(9)التجارب المسرحية العربية منذ بداياتيا"
وفي إطار التجريب عمل الميتامسرح عمى البحث عن صيغة عربية مع تمثل 

أداة فاعمة في ترجمة ىذا االزدواج، ويسمح  الغربية، حيث "يشكل الميتامسرحالتجربة 
بإدراج بني مفكر فييا داخل النص المسرحي، ويتيح لممبدع فرصة التعامل المرن مع 
قيم مسرحية مختمفة ومتنوعة، والمشاركة في صيغ لألحداث بشكل صريح من داخل 

عن ذلك،  متخيمو المسرحي، فإن الممارسة التجريبية اتخذت الميتامسرح سبياًل لمتعبير
وقد تم ذلك خالل التعامل مع مصدرين أساسيين ىما المسرح الغربي والتراث 

التشابك بين التراث والحداثة، وخمق انسجام بينيما دون تصادم،  ( خالل11العربي")
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وىو ما حققو )ياقوت( في مسرحيتو، والذي سوف تستوضحو الدراسة خالل التحميل 
 والتطبيق.

 أهمية الدراسة:
تسميط الضوء عمى تقنية الميتامسرح وتوظيفيا خالل المعالجة الفنية  تكمن في

بداعية  الحداثية لمتراث في مسرح الطفل بخصائصيا، لما تمتمكو من إمكانات فنية وا 
كما أنيا دراسة قد تفيد القائمين عمى الحقل المسرحي  ،تحقق توصيل الرسالة المستيدفة

 لمجاللمطفل باعتبارىا دراسة جديدة في ىذا ا
 إشكالية الدراسة

في تقديم العروض المسرحية، التي تتناول  تتمثل مدى مالءمة الميتامسرح
موضوعات من التراث خالل معالجة حداثية، تعمل عمى تفكيك شفرات العرض، 
ومجاىل الرسالة لكشف اإليجابيات والسمبيات خالل لغات خشبة المسرح، بالصورة التي 

 تحقق انسجاًما بين التراث والحداثة
اإلجابة عنيا لفض إشكاليتيا تتمثل وتفترض الدراسة تساؤالت عدة في محاولة 

 في السؤال الرئيس اآلتي:
كيف وظف المخرج/ المؤلف جمال ياقوت الميتا مسرح في العرض  -

  المسرحي صياد العفاريت خالل التشابك بين التراث والحداثة ؟ ويتفرع منو
 تساؤالت أخرى عدة :

 عفاريت؟إلى أي مدى تحقق التناول الحداثي لمتراث في مسرحية صياد ال -1

ما مدى التناغم بين دالالت العنوان وأسماء شخوص المسرحية والمضمون  -2
 الحداثي لرسالة النص؟

كيف تحقق التمسرح المضاعف خالل الميتامسرح لتجسيد ثنائية الحمم والواقع/  -3
 الوىم والحقيقة في المسرحية؟

 كيف تحققت خصائص الميتامسرح التي لخصيا آبل في العرض المسرحي؟ -4
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ظف )ياقوت( االستخدام المفرط لمتقنيات المسرحية لخمق التشابك بين كيف و  -5
 التراث والحداثة خالل الميتامسرح؟

كيف استطاع )ياقوت( تفكيك أسطورية الحكاية الشعبية خطابًا وتقنية بمنظور  -6
 حداثي بما يتفق وثقافة الطفل المعاصر وسيكولوجية تمقيو؟

 منهج الدراسة:

 الوصفي التحميمي.تستخدم الدراسة المنيج 
 

 )صياد العفاريت بين التراث والحداثة(

تسعى مسرحية )صياد العفريت( إلى توجيو أنظار الطفل المعاصر إلى أىمية 
االعتماد عمى التفكير المنظم، الذي يرتكز عمى وضع خطة لتحقيق األىداف، وأن 

حتى ال يقع في يكون لدى الطفل طموح بناء وجودي مبني عمى ماىية قدراتو وتنميتيا، 
الفجوة بين الواقع والمأمول، خالل نسق فكري يساعده عمى تحديد ما يرنو إليو، ونبذ 
االتكالية، والحث عمى العمل واالجتياد وتحقيق اآلمال، وذلك خالل فريقين من األطفال 
في مواجية بعضيم بعضًا، أحدىما منسق الفكر ميندم الزي يحب العمل والجد، 

آمالو باالجتياد، واآلخر غير ميندم الزي مشتت الفكر، يسيطر عميو ويطمح في تحقيق 
 العنف غير متزن، ال يجب العمل، ويعتمد عمى الحظ والمصادفة.

وشخصية الجد الذي يحكي ليم حكاية حمادة عن طريق تناول التراث الشعبي 
مة وليمة متمثاًل في حكاية عالء الدين والمصباح السحري، والصياد والعفريت في ألف لي

 بمنظور حداثي، خالل تفكيك أسطورية الحكاية الشعبية خطابًا وتقنية.
عفريت  -خالل لعبة صياد السمك -حمادة الذي يظير لو عمى شاشة الكمبيوتر

حبيس في قمقم منذ زمن بعيد جدًا، فينقذه حمادة بعد أن يستغيث بو، حيث إنو قد 
ىمالو وتقصيره في أداء واجباتو، حبسو الجني األكبر عقابًا لو عمى عقوق والدي و، وا 



 

637 

 0000 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وعدم حبو لمعمل واالستذكار، ويتعيد لو العفريت تمبية كل أوامره، وتحقيق أمنياتو التي 
 يحمم بيا مكافأة إلنقاذه.

حمادة ذلك الطفل الذي طالما حمم بحصولو عمى مصاح عالء الدين أو عفريت 
يو دون جد أو تعب، فيو كسول القمقم، ليحقق لو طموحاتو، التي تمنى أن تيبط عم

ميمل عاق ال يحب االستذكار واالجتياد، لكن حمادة يفاجأ بأن ىذا العفريت طفل 
ىزيل ال يقوي عمى شيء، جاىل لم يتعمم وال يحب العمل، حتى إنو ال يعرف الصيحة 
الشييرة لمعفريت الخادم )شبيك لبيك عبدك بين إيدك( فيعممو حمادة ويتعمم معو، وفي 

األثناء وعند تعميم حمادة لمعفريت ألعاب الكمبيوتر وكيفية استخدامو يظير الجني ىذه 
مرمر، الذي حكم عميو بالحبس كذلك في بحر الديجيتال عقابًا لو عمى عقوقو لوالديو، 
وعدم حبو لمعمل واالجتياد، يفرح كل من العفريت )عفير( الطفل اليزيل، وحمادة أماًل 

تيما، لكنو يخبرىما أنيما تأخرا في إنقاذه، كما أنيما ال يحبان في أنو سيحقق ليما أمنيا
العمل واالجتياد مثمو، وأنو قد تعمم من الدرس، وقرر في أول محاولة إلنقاذه أن يعمل 

 ويجتيد، وأن يقتل كل كسول ميمل.
لنكتشف أن ىذا كمو لم يكن سوى حمم لحمادة، ليعمم الطفل أن ال شيء يحقق 

ت سوى الجيد والعمل والمثابرة واالعتماد عمى النفس، خالل رسالة األحالم واألمنيا
تربوية لمطفل المعاصر في قالب حداثي يناسب ثقافة الطفل المعاصر وسيكولوجية 

 تمقيو.
والتراث وسيمة إيجابية في عممية التنشئة االجتماعية لمطفل، لما يتمتع بو من 

ل المبكرة، التي يترتب عمييا بناء قدرة عمى غرس القيم المختمفة خالل مراحل الطف
 شخصية الطفل وثقافتو في مراحمو المختمفة.

يعرف )فاروق خورشيد( التراث أنو "كل ما ىو متوارث بما يحوي من الموروث 
القولي أو الممارس أو المكتوب، فضاًل عن العادات والتقاليد والطقوس والممارسات 

 .(11)أو العطاء الجمعي لإلنسان"المختمفة، التي أبدعيا الضمير اإلنساني 
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حياء القيم  وعممية استميام التراث في مسرح الطفل، تعني ربطو بالفكر وا 
األخالقية، ونبذ السمبيات الموجودة بالتراث، لذا يفضل البعض استخدام "الوعي بالتراث 

نقدي، ، ذلك الوعي بالتراث الذي يجب أن يتم في إطار (12)بداًل من لفظ إحياء التراث"
لالحتماء بو أمام التحديات الخارجية "فالماضي ىنا مطموب، ال من أجل االرتكاز عميو 
ثبات التراث  والقفز إلى المستقبل فحسب، بل من أجل تدعيم الحاضر، وتأكيد الوجود وا 
أيًضا، فاستميام التراث يكون عمى الجمع بين األصالة والمعاصرة، خالل أفكار ومواقف 

راث ندمجيا في أحوالنا الراىنة، التي أسيم العمم الحديث في تشكيميا مستميمة من الت
. أي تنقية التراث من العناصر اليدامة، وأخذ ما يسيم في التفاعل (13)إسيامًا حاسمًا"

مع القضايا المعاصرة، فال ينبغي االتباع المطمق لمبديييات واألمور المسمم بيا في 
 التراث.

المسارح اعتماًدا عمى التراث وبخاصة الشعبي منو. ومسرح الطفل يعد من أكثر 
"إن الحكايات الشعبية ىي حكايات ليست محدودة  Jack Zipperيقول )جاك زيبر( 

بل عالمية، وتمثل إرشادات وعظات تراثية، تتسم بالمرونة وقابمة لمتطور، حيث يمكن 
لإلبدال في  إعادة صياغتيا حتى تتناسب ومقتضيات العصر الذي نعيشو، فيي قابمة

بعض عناصرىا بعناصر جديدة، تتفق وفكر المتمقي ووجدانو، وىو ما يجعميا قابمة 
 .(14)لالستمرار عمى مدى قرون طويمة"

وال زالت منبعًا خصبًا لمكثير من الكتاب  ()فقد كانت حكايات )ألف ليمة وليمة(
 والمسرحيين في مصر والعالم أجمع. 

                                                
( كانت البداية أللف ليمة وليمة خالل التوثيق، الذي جمعو الباحث األدبي والدبموماسي أنطوان )

(، الذي أوفد عمى القسطنطينية سكرتيرًا لمسفير الفرنسي في 1646-1715) A. Gallandجاالن 
أواخر القرن السابع عشر، حيث حصل عمى مخطوطات ألف ليمة مجيولة الراوي، وعاد بيا إلى 
فرنسا، وعكف عمى ترجمتيا، وطرحت أجزاؤىا االثنا عشر في المكتبات بعنوان ألف ليمة وليمة بدًءا 

ى لغات مختمفة، وانتشرت في أوروبا، ثم الشرق األقصى، وكانت الطبعة ، وترجمت إل1714من 
 (15)"1835العربية األولى لمكتاب 
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تيا الحكاية الشعبية في ألف ليمة وليمة خالل وحكايات الجان والخوارق تناول
حكايات المصباح السحري والجني والقمقم وخاتم سميمان وغيرىا، التي تعد أشير 

 القصص التراثية التي وردت في كتاب ألف ليمة وليمة.
"والجان يظير لمبطل خالل إحدى األدوات التي يخدميا، كما في خاتم سميمان، 

لذي يفركو البطل، فيظير لو جنى يأتمر بأمره، ويحقق لو ما أو مصباح عالء الدين، ا
يريد، أو أن يكون الجان محبوسُا في قمقم فينقذه البطل من محبسو، كما في الصياد 
والعفريت، فيكافأه الجان عمى إنقاذه لو، وقد يكون الجان سببًا في شقاء اإلنسان أو 

ل من حال إلى حال، ويصبح بين سعادة ويكون سببًا في تحقيق اآلمال، فينتقل البط
، فمن الضروري معالجة حكايات الخوارق (16)عشية وضحاىا من ذوي الثراء والنفوذ"

لتقديميا في مسرح الطفل، لكي تصب أىدافيا في البناء المعرفي لو، وتنمية تفكيره 
العممي واإلبداعي والنقدي، وتقديم تجارب بشرية خالل المتعة واإلثارة، وتعرفو عمى 

 أساليب التعامل مع الحياة ومياراتيا، ومن ثم بناء ثقافة الطفل خالل المسرح.
في ىذا الصدد يقول )رأفت الدويري( "لقد كان لممسرح العربي ثالثة اتجاىات في 

 التعامل مع التراث.
 أواًل: المسرحة الحرفية لمتراث بال موقف أو تعديل.

ث مع تعديالت طفيفة دون صدام مع ثانيًا: المزاوجة بين المسرحة الحرفية لمترا
 التراث أو نقده.

ثالثًا: تطويع التراث مع نظرة لممستقبل، وذلك بالخالف بل الصدام معو، ييدف 
بداعو من جديد، بوصفو خطوة إلبداع حاضر" عادة خمقو وا   .(17)إعادة قراءتو، وا 

مق عميو واالتجاه الثالث ىو الذي يمكنو توظيف الميتامسرح، وىو ما يمكن أن يط
حداثي خالل ثنائية اليدم والبناء، فاألشكال التراثية في حد ذاتيا لن تغير المدلول 
االجتماعي لمثقافة السائدة، فيي أشكال غير متطورة ومرتبطة بسياقيا االجتماعي 
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والثقافي الذي أفرزىا، والحداثة تعيد بناء القيم والمعتقدات، خالل استميام التراث برؤي 
 قدية، ومن ثم اإلفادة من التراث لخدمة التطور والمعاصرة.مفكر فييا ن

يقول )صبري حافظ( "لقد اقترن الميتامسرح في الغرب بالتناص، وذلك خالل 
تجارب في الكتابة الدرامية حاولت استعادة بعض النصوص السابقة عمييا في الزمان 

وتعويضيا في إطار منظورات جمالية محددة، تستيدف تقويض تصورات كالسيكية 
 . (18)بأخرى حداثية، أو تضمين رؤية جديدة عبر استحضار نص آخر"

فالتناص ىنا ىو خمق إبداعي يستقي جذوره من القديم، ويسبغو بفكر جديد 
ن وجد  يمنحو ىوية إبداعية متفردة، ال تسعى لممفاضمة بين ما يسبقو أو ما يتعبو، وا 

يتميز بيوية قوية تمنحو ثقل، وتخمق  بينيم سمات تشابو، لكن الخمق اإلبداعي الجديد
لو وجوًدا يمكنو إزاحة ما يسبقو، ليأخذ مكانو في درجة التأثير عمى المتمقي، ولكن ال 

نما تظل إشارات تومض بتأثير القديم.  يمغي القديم تمامًا، وا 
وفي إطار التناص فقد لجأ )ياقوت( خالل التجسيد إلى فكر حداثي "يقوم عمى 

موب في الكتابة أو استميام فكرة، وذلك باتخاذ عمل درامي ما، أساس محاكاة أس
لكنو اتخذ من المحاكاة  (19)باعتباره نموذجًا ومحاولة تقميده خالل تمسرح مضاعف"

الساخرة سبياًل في ذلك خالل ثنائية اليدم والبناء، فمم يعتمد عمى أخذ القصة كما ىي، 
قديم التراث الشعبي في إطار حداثي بل أعاد صياغتيا في رؤية جديدة، تيدف إلى ت

 يتفق ومقتضيات العصر.
فحكاية المسرحية تقدم لنا معالجة حداثية نابعة من عالقتيا بنص الحكاية 
الشعبية،        ف عالء الدين التراث الشعبي طفل عاق لوالديو كسول ميمل ال يجب 

من ذوي الثراء  العمل، فقد مات أبوه حزنًا بسبب إخفاق في إصالحو، وأصبح غنياً 
والنفوذ بفعل السحر والجان، الذي ىبط عميو فجأة لحصولو عمى المصباح السحري، 
كما نجد الصياد الفقير في )العفريت والصياد( أيًضا، قد أصبح غنيًا فجأة دون تعب أو 

 جيد بفعل العفريت الذي أنقذه من القمقم.
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يشير إلى أحقية عالء "إنو ال شيء  M. Sironvalتقول )مارجريت سيرونفال( 
الدين في التراث أو األدب المستميم، فيو ال يتميز بأي استحقاق طبيعي حتى يفيد من 
قدر كيذا، يقوده من الفقر إلى القصر، إن التراث قام بإدخال الحظ في حياتو وتجاىل 
الحقوق البشرية، وذلك إلى ما كان عرفو بو عالء الدين من الكسل واإلىمال والوقاحة، 

كما أنو يكرس لفكرة  (21)ال شيء حسن من المفترض أن يحدث لو مكافأة لسمبياتو"ف
سمطة الجان بأن يصبح سبًبا في شقاء اإلنسان            أو سعادتو، وما ينطبق عمى 
عالء الدين ينطبق بالضرورة عمى الصياد في )الصياد والعفريت(، حيث تكريس لسمطة 

 الجان ونفوذه، وأن شخاصًا أصبح غنيًا دون جيد منو أو تعب بفعل السحر.
يًضا كسول ميمل ال يحب العمل، وال شيء حسن من وحمادة )ياقوت( أ

المفترض أن يحدث لو مكافأة لسمبياتو، مثمو مثل عالء الدين التراث، لكنو يحمم بما 
حصل عميو عالء الدين                أو الصياد بفعل السحر والمصادفة دون تعب 

العمل واالعتماد  منو، لكن )ياقوت( ىدم أسطورية تمك القوى الخارقة، ونادى بأىمية
 عمى النفس وعدم التواكل.

كما أننا نجد حكاية أخرى لمصياد والعفريت في ألف ليمة وليمة، حيث تأخر 
الصياد في إنقاذ العفريت الذي حكم عميو بالموت، لكن الصياد ينجح في إدخالو القمقم 

( الذي مرة أخرى وينجو بحياتو، فنجد أن )ياقوت( يجسده خالل )جني الديجتال مرمر
حكم عمى )حمادة وعفير( بالموت أيًضا ال لتأخرىا في إنقاذه فحسب، بل لفشميما 

 الدراسي وعدم حبيما لمعمل، بالرغم من كونو مثميما أيًضا، فإنو تعمم من خطأه.
ويتمثل الخمق الجديد عند )ياقوت( في ىوية معاصرة لفكرة الثراء، فإذا كان ثراء 

المال والنفوذ، فثراء حمادة يبحث عن استنارة الفكر،  عالء الدين والصياد بحثًا عن
وتطور ميارات التفكير المنظم بحثًا عن تحقيق الوجود، فضاًل عن أن مسرحية 
)ياقوت( تقيم متخيميا المسرحي عمى أساس لعبة المسرح داخل المسرح خالل تمسرح 
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لتداخل مضاعف، وسوف تتعرض الدراسة لذلك تفصياًل في الجزء الخاص بتوظيف ا
 بين الحمم والواقع/ الوىم والحقيقة في الميتامسرح في المسرحية.

فعمى مستوى المضمون لم يكن )ياقوت( المؤلف الوحيد الذي وضع حكايتي 
ن كان  -عالء الدين والمصباح السحري، والصياد والعفريت في قالب مسرحي حداثي وا 

ن كان يحسب لو بو  -من القالئل صفو مخرجًا مؤلفًا، أنو أعاد خالل ىدم أسطوريتيا، وا 
وىو ما ستستوضحو  -تأويميا خالل رؤية مسرحية معاصرة في قالب ميتا مسرحي

"بضرورة وجود إمكانية لثورة  Millerفقد نادى )ميمر(  -الدراسة بالتفصيل الحًقا
بداعات ناجحة لعمل ما في داخل ثقافات مختمفة وأزمنة متباينة" ، فنجاح (21)تفسيرية وا 

يتوقف عمى التجانس بين الرؤية التي تحمميا المسرحية خالل استمياميا التراث،  العمل
والبنية الجديدة التي يقترحيا المخرج/ المؤلف في عممو خالل الميتامسرح الذي اختاره 
)ياقوت( قالبًا لمسرحيتو، وذلك خالل التناظر الذي يقوم عمى تعدد وجيات النظر 

وىو ما ستتعرض لو  -قيقة من وجوىيا المختمفةالسردية عن طريق اإلحاطة بالح
 -الدراسة بالتفصيل أيًضا في الجزء الخاص بو

 دالالت العنوان وأسماء الشخوص:

إن عنوان المسرحية ىو أول عالمة من قبل المؤلف/ المخرج، وبناًء عميو "ال 
في ينبغي عميو طرح كل المضامين والدالالت خالل عنوان المسرحية، بل عميو أن يكت

بتقديم بعض مضامينو، واألفضل أن يقدم لممتمقي اسًما ال يحمل في حد ذاتو داللة 
خاصة، ولكن المتفرج يكتشفيا بذاتو تدريجًيا، خالل ثنايا العرض بأكممو، بما يشتمل 

 (22)عميو من أحداث وحوار وشخصيات ...، وتكتمل ىذه المضامين بنياية المسرحية"
من الغموض الذي يثير الدىشة، فعبارة صياد يتبنى عنوان المسرحية حالة 

العفاريت، ىي بداية لجممة غير تامة من األحرى أن نقول بعدىا ما بو، ماذا يفعل، من 
يكون؟ .....، فضاًل عن أنو يعمل عمى تكوين صور ذىنية لييئة صياد يصطاد 

عية العفاريت، ولكن ىل يصطاد العفاريت في الغابة؟ في البحر؟ في الجو؟ وما نو 
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السالح؟ وىذه العفاريت ىل يحبسيا في مكان ما، أم يقتميا ويتخمص منيا. ىذه 
 التساؤالت جميعيا تبحث عن منطقة الخيال وربطو بمفردات الواقع.

وىنا يكمن الخمق اإلبداعي الجديد الذي أكسب القضية بعدًا يثير ممكات العقل 
متشوًقا الستنباط الرسالة الكامنة، ويوسع مدارك التفكير، فضاًل عن أنو يجعل المتمقي 

خالل التركيز والتدقيق في كافة تفاصيل األحداث المسرحية، التي يكتشف مضامينيا 
 عبر رحمة العرض المسرحي تدريجيًا، ويستوعب رسالتيا بنياية العرض.

"إن اسم الشخصية ليس سوى بطاقة داللية، ووظيفة بيضاء في بداية المسرحية، 
فقد جاء تناول أسماء ( 23)اقة بكل دالالت الشخصية في نياية العمل"تمتمئ ىذه البط

الشخوص مبنًيا عمى توافق االسم مع سمات الشخصية، فنجد: حمادة: الشخصية 
ن قبمي وبعدي، فإذا كان في البداية الرئيسة التي تدور حوليا األحداث، يظير بمظيري

درك الرسالة المستيدفة، ويعترف بخطئو متكاساًل يميل إلى الالمباالة ، فيو في النياية ي
 ويسعى إلى التغيير.

وفي ىذا تناغم مع االسم، فشخصية حمادة داخميا الخير والميل لإلصالح 
انطالًقا من صفة الشخصية المحمودة المفضمة الصفات، وفي تدليل االسم توضيح 

عما يعبر عنو  لحالة الميوعة واالتكالية، التي ظيرت بيا الشخصية في البداية، فضالً 
بوصفيا إشارة صريحة لمفئة  ،االسم بالنسبة لممرحمة العمرية، التي ينتمي إلييا

 المستيدفة من الرسالة.
بوسي: أخت حمادة، وىي صوت العقل والنموذج اإليجابي بعكس حمادة "وعادة 

طمق اسم بوسي عمى الفتاة الجميمة المدلمة التي تحمل قمب طيب، وتسعى لمساعدة ما ي
غير ومد يد العون، وتحب العمل واالجتياد، ولدييا أحالم واضحة تسعى لتحقيقيا، ال

، فبوسي ىي المنتج اإليجابي لمتربية التي يعمل (24)عقالنية تزن األمور، يعتمد عمييا"
عمى غرسيا األبوان، وىي صوتيما حيث لم يظيرا بشخصيما، بل ظيرا بفكرىما، وىذا 

ي المتمقي الطفل، حيث إثبات أن اإليجابية تصدر من يجعل الرسالة أكثر تأثيرًا ف
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طفمة، مما يمنح األمر إمكان تحقيقو في مرحمة الطفولة، بعيدًا عن وعظ الكبار 
رشادىم المباشر.  وا 

ذا كان )ياقوت( قد أظير لنا نموذجين البشر ىما بوسي  متناقضين من وا 
ة مظيرًا لنا نموذًجا سمبًيا وحمادة، فقد تعامل بالفكر نفسو في عالم الجان أو الخراف

 وآخر إيجابًيا خالل شخصيتي: عفير ومرمر.
فنجد عفيرًا جنًيا صغيًرا قصير القامة ىزياًل، وعفير يعني "المغطى بالتراب أو 

، فدالالت االسم تنزع عن ىذا الجني كل القوى (25)الشيء الجاف الذي ليس لو قيمة"
يتسول المساعدة والعون حتى من حمادة النموذج الخارقة الزائفة، وتظيره كائنًا باليًا 

 السمبي.
كما ينقمنا االسم إلى داللة أخرى، فتراكم األتربة عمى الشيء دليل عدم جدواه 
وعدم نفعو، وىنا تراكم التراب عمى فكرة االتكالية واالستعانة بالقوى الخارقة، باعتبارىا 

 مخمصًا أو محققًا لألحالم.
ء البالي الجاف في شخصية حمادة، والذي تسعى كما أن عفيرًا ىو الجز 

 المسرحية إلى القضاء عميو وتغييره.
ويظير لنا نموذج )مرمر( عفريت يحمل تفاصيل مزدوجة بين اإليجابية والسمبية، 
ذا نطق االسم بالضم  فقد كان في صغره سمبيًا، لكنو تعمم الدرس وأصبح إيجابيًا، وا 

ونتائجو التي تسببت في عقابو وحبسو في بحر )ُمرُمر( تأكيد عمى مرارة الفعل 
 الديجيتال.

وعندما تحول العقاب إلى وسيمة الكتساب المعرفة وتعديل السموك، أصبح 
)َمرَمر( بفتح الميم، وىو مرور مضاعف حيث َمر من الخطأ في الصغر إلى الخبرة 

حمادة في الكبر، وَمر الثانية حيث الخروج من بحر الديجيتال محبسو إلى عالم 
ليعاقبو، جاء ىذا العقاب بمثابة صفعة عمى وجو حمادة، ليخرجو من غفمتو إلى واقع 

 إيجابي.
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 الميتامسرح وخصائصها وتطبيقاتها في صياد العفاريت

يقوم الميتامسرح عمى تقديم عرض مسرحي جديد داخل العرض المسرحي 
والواقع/ الوىم األساسي، خالل عرض صورتين مختمفتين في المسرحية نفسيا الحمم 

والحقيقة، بقطع النظر عن طبيعة العالقة بينيما، مما يؤدي إلى بنية مركبة ينتج عنيا 
خمط بين الحمم والواقع، وذلك خالل التأكيد عمى منظور فمسفي يقوم عمى مفيومين 
رئيسين في نظر )آبل( ىما: )العالم مسرح، الحياة حمم( وىي عبارة تمخص حقيقة 

ياة ال نحقق سوى ما يمكن تحقيقو، وليس ما نتمناه، فال يصبح الغفير الحياة، ففي الح
أميًرا والفقير غنًيا، أما المسرح فيو عالم يحقق الواقع والمأمول خالل لغاتو، وىنا تكمن 
براعة الميتامسرح، الذي يتمكن من تجسيد ازدواجية الواقع والمأمول بمظاىره اإليجابية 

حويل المتمقي لعنصر فاعل في المعبة المسرحية، فيو ممثل والسمبية كافة، ويتمكن من ت
ألنو جزء من العالم الذي يجسد عمى خشبة المسرح اآلن، لو حياة منيا جزء يعيشو 

 وجزء يتمناه.
"فممميتامسرح آلياتو المعبية والمتخيمة والنقدية، التي تشتغل بشكل جزئي أو كمي 

مكن تسميتو بالتمسرح المضاعف أو داخل النص ومن ثم العرض، ولعل أبرزىا ما ي
، أي توظيف كل ما ىو مسرحي خالص، أي ما ال يمكن التعبير (26)مغاالة المسرح"

عنو بالكممة المنطوقة، أوكل ما ال يكون متضمًنا في الحوار، فالنص المسرحي ىو ذلك 
النص الذي ال يقوى عمى االستغناء عن العرض، وىو الذي يحتوي عمى زمانية 

خاصة أي دالالتو التمثيمية، وبالمثل "فإن ما ىو مسرحي يتضمن والبد وبشكل  ومكانية
محدد ازدواجية ما تتمثل فيما يأتي أنو يأخذ في االعتبار اإلييام والمعبة المسرحية 
المصنوعة مًعا، وىي المعبة التي تذكرنا أننا في مسرح في نفس الوقت الذي نكون فيو 

 .(27)خر أكثر واقعية من عالمنا"مأسورين بانتقالنا إلى عالم آ
وقد أوضح )آبل( في دراستو أنو يمكن تمخيص خصائص الميتامسرح إلى ثالث 

 خصائص رئيسة، سوف تقوم الدراسة بتطبيقيا عمى مسرحية )صياد العفاريت( وىي:
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 التداخل بين الحمم والواقع/ الوىم والحقيقة. -1

 نقاء الظاىرة بوصفيا ابتكاًرا غربًيا خالصا. -2

 .(28)وعي المؤلف/ المخرج بذاتو -3
 :والوهم والحقيقة /التداخل بين الحلم والواقع ولا أ

والوىم والحقيقة في الميتامسرح يجعل الصورة  /التداخل بين الحمم والواقع"
مما يجعل الصورة  ي،ىما حياتي واآلخر فناحدإا المسرحية تحيل المتفرج إلى واقعين معً 

الصورة  ،في صورة ىذين الواقعين وعمل عقميبل تجعل المتمقي  ة،اميييإالمسرحية غير 
كما يراه الفنان المسرحي  كما يراه المتمقي في الواقع، والثانية األولى ىي الواقع المعيش

المخرج إلى كسر الحاجز  /المؤلف ألذلك يمج ،(29)ا عن معطيات الواقعبعيدً  ،في الحمم
وذلك خالل  ،بين الحياة عمى المسرح وخارجو يأ ،المتفرجين ةالمسرح وصال ةبين خشب

 ،مسرح داخل المسرح"توظيف تقنيات العرض المسرحي التي تحقق كسر اإلييام مثل 
ا )ياقوت( يفظوغيرىا والتي و  ..... الشاشة السينمائية ،الميرج ،مسرح العرائس

 ا.الجزء الخاص بي فيبالتفصيل  الدراسة بالعرض والتي سوف تعرضيا
، فالجد نابعة من الجد ةشخصيل ًياحداث ايدً سجتنجد  (العفاريت صياد)ي فف

الجدية، واألطفال ينادونو بـ )جدو(، لكن )الجد( يرتدي مالبس الميرج، وىذا التناقض 
بين المضمون الجاد لشخصية الجد، والمظير الساخر لشخص الميرج يبعث رسالة 

ناءه لمرحمة الطفولة، البد أن تربوية، مفادىا أن من يحمل عمى عاتقو توصيل رسائل ب
يمتمك عدًدا من الميارات األدائية، تمك الميارات المتعددة يمتمكيا الميرج، وداللة تعدد 
األلوان في زيو تنعكس عمى تعدد التقنيات التجسيدية لرسالة النص، بما يتفق وأنماط 

ع والخيال، جميور الطفل، فضاًل عن ذلك ما يحققو ىذا التنوع من تجسيد عالم الواق
ونقل المتمقي من واقعو المعيش إلى مستويين: مستوى يعبر عن الواقع المعيش لكن 

 المأمولالمستوى الثاني ىو مستوى الحمم أو بمفردات إبداعية صاغيا صانع العرض، و 
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، مورولياء األأوالمتمقي الجالس في صالة العرض من  ،رضعصانع ال وليإالذي يسعى 
  .سمبيات جميور الطفل لتعديلا يسعى ممني ن كالً أل

مر ال يقتصر عمى األ" يرى )آبل(حيث  ،تقنيات النص تحقق ذلك أيًضاأن  كما
بل توظيف  ،خشبة المسرح بصالة المتفرجين طجل ربأتوظيف تقنيات العرض من 

حتيا سر داخل النص قد تم م الموجودةظيار أن الحياة إحيث  ،اتقنيات النص أيضً 
شخصيات  ىي ،الشخوص التي تتحرك ضمن متخيل ىذا النصن تكون أك ،سمفاً 

ن ما يجعميا كذلك ىو انتماؤىا صل قبل أن تنتقل إلى خشبة المسرحمسرحية باأل ، وا 
ذلك أن النصوص التي يتم  ةلودال ،(31)"دب القديمأو األ ةسطور األإلى الخرافة أو 

أكثر من مستوى في  فالبد أن تمتمكالخاصة، مسرحتيا خالل الميتامسرح ليا بنيتيا 
خالل ا المبدع معيشة التي يتمقاىال الحياةة، حيث تدرك الفرق بين قضيالطرح 

بداعي يتناغم إشكل ىا بويفرز  الثقافيةومكوناتو  هثم يتغمدىا بفكر  ،المعايشةأو  المالحظة
، لذا خرىأ جيةمن  الذاتيةأو طبيعتيا  جية،ىذا من  ،الواقع الفني والحمم المأمول وفي

 ،الخاص هثر أ ةثر المتخيل الدرامي قبل أن يبدأ ىو بممارسأالمخرج  /ممؤلفلقدم تفيي "
ىذا الوعي ىو الذي يبرز الحدث  ،خرى بتمسرحيا الخاصأمن جية  ةكما أنيا واعي

 اقبةونابع من متخيل خاضع لممر  ،وفكر فيمنو أل ،في األعمال الميتامسرحية هويحدد
من التراث  ةنابع األصميةن مادتيا إصياد العفاريت حيث في  دسجوىو ما ت (31)الذاتية"
المبدع ، فيتمقاىا الواقع والخيال اتيا عالمميفي دراة، التي يتجسد ئيار او الم وبتفاصيم
ا م يا عمى نحوفتدم خرايكيا ويكيف أو مضامينيايؤكد ، فإما وبصمتو ها فكر يعمي ليسبغ

 .لدراسةاجاء في النص نموذج 
 األول حكاية الجد ،في التمثيل يينالحمم والواقع يجعمنا أمام مستو ىذا الخمط بين 

التي تم تشخيصيا عبر لعبة المسرح داخل  ،حمم حمادة حكايةوالثاني  ،طفالـلأل
مو في دلنار بي ووالذي وظف ،مضاعف عند )ياقوت( تمسرحخذنا إلى يأوىو ما  ،المسرح
د جسمتتابع ومتداخل دون أن يحيث يتم التداخل بين الحمم والواقع بشكل  ،مسرحو
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 ،والوىم والحقيقة /بين الحمم والواقعي، فعمى أساس االلتباس ا عبر تقطيع نصظاىريً 
ا، وذلك يتعذر عمى المتفرج التمييز بينيمة، بحيث فعال الدرامية داخل المسرحيتقوم األ
مما  ،باستمرار ةوشخوص وتقنيات متحول أحداثالل خ ،عمى الواقع ةالنسبيإلضفاء 
)ياقوت(  هتخذاو  ،مو في مسرحودلنار بيتخذه اوىو ما  ،بين الواقع والمأمول الفجوةيقرب 

أو  هير لفكر ثلت رتني ،ثم تختفي فجأة تضئ تومضاك جسيد النصت حيث جاء ،ذلكك
ال تستيدف  التيواجتمع عمى خشبة المسرح كم من التقنيات  ،ثم تزول مفيوًماتجسد 

خالل  ،نماط تفكيرهأالمتمقي و  أنماطبل تنوع في ، فحسبالتنوع في تجسيد الرسالة 
فقد حدث نوع  ،العرض ةمشاىد ةي لحظنذىن المتمقي اآل ةحال تجسد ةمنظم ىفوض

في النياية لمن يمتمك قوى بة لتكون الغم ،صمحعن األ اربيا بحثً افكار وتضاأل ةمن ثور 
 اإلقناع.
تطرح عالقة بين الخاص  كيالح ةالتوازي مع بنيبالزمن في الميتامسرح  ةن بني"إ
ىي األحداث التي تمت في  ،خالل تفتيت مكونات الحكاية إلى جزيئات ،والعام

 اولكنو ليس مختمفً  ًيا،جزاء في حاضر بعيد عنيا زمنجمع ىذه األ ةثم محاول ،الماضي
 ةفحرك (32)"مما يسمح بطرح مختمف المواقف وانعكاسيا عمى الحاضر المعيش ،عنيا

 وخالل الحمم وتداخم ،نمطيتو ىي حركة ضد الزمن تكسر (صياد العفاريت) الزمن في
 ةنيتيا وسيمبالتي اعتمدت  ،والوىم والحقيقة /ا بين الحمم والواقعصراعً  مثلوت ،مع الواقع

 ة،مكنواأل ةزمنألا بعاتيواس ،امييإلالداخل اإلييام و تحيث  ،المسرح داخل المسرح
 التباعياوذلك  ،ولكنيا تمتمك مبرراتيا والالمألوف، فو ألوالم ،ممكنير الوالممكن وغ

 .والوىم والحقيقة /الحمم والواقع ةثنائي
بشكل  آتوالتفكير فيما ىو  ،ما فات ةلمراجع ةزماني ةريت سكتاد العفاصيف

 المبكرة، الطفولةتصحيح لمسار  ويفف ،وعدم تكراره الخطأتصحيح ى منضبط مبني عم
 ةعبر المراحل المختمف اإليجابيةنحو  التشكيل سعياً  ةعادإ ةمكانيا  و  بمرونةالتي تتمتع 

 ة.الحقال
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 ،قبل بدء العرض اً المسرح مغمق روستا ،فالميرج الذي لعب مع جميور العرض
ىم أو  جزء من المعبة بلجرد متمٍق إلى يعمل عمى تحويل جميور الطفل من م

وعندما انتقل الميرج داخل  ،و كل حمادةأجزء من حمادة  ون كل طفل بأل ،عناصرىا
ا إلى داخل جدانيً و ا و ا وفكريً الطفل ذىنيً  يمقتمالانتقل معو  ،المعبة المسرحية عبر الستار

 ة،فرديل، فإذا كان الحمم تجربة مو ألينتقل معو بين الواقع الفني والحمم الم ،عالم الخشبة
 ثالترا كالل تفكيصبح الحمم في صياد العفاريت خأفقد  ة،جماعي ةوكان التراث تجرب

 .ا تشارك في جميور األطفالا جماعيً حممً 
، ودعو  أمامو مرآة ، ضع نسان يعيش دون أن يرى نفسواإل" (مودلنار )بييقول 

لكي ال  هيبعد بصر  أنوأو  ،الخاص هلمظير  ىشما يدإ فإنو ،جرى الحياةميرى نفسو في 
وتمك  ة،زمباختصار تظير األ آة،ر المر سأو يك ،أو يبصق عمى صورتو نفسو، يرى
داخل كل  الكامنة لمسمبية ةفاضح مرآةالعفاريت ىي ، فصياد (33)يىي مسرح ةزماأل

يمثل ىذا  اً ليس ىذا فحسب بل انتخب العرض نموذج ،طفل من جميور العرض
 فكأنما ،ير العفريتفالتي تتمثل في ع ،توآأمام مر  وحضالذي ف ،الجميور ىو حمادة

 أكثر.حداىا اكتشف سمبياتو إابات كمما مر المتمقي من بثالث بو  المرآة
كشف حمادة أمام  يى والثانية ،الواقع الفني /األولى ىي العرض نفسو ةالبواب
ما مفك. يرفا عومضمونً  تتمثل في ىذا النموذج السيء شكالً  الثالثة والبوابة ،الجميور

وىي وسيمة لمحصول  ،وضحأبشكل  السمبيةكشف يدرك مدى  ةمرحم بمرآة/يمر الطفل 
 .عمى الحل في نياية العرض وانعكاساتيا عمى الواقع المعيش

 زبر أو  ،مسرحي /دبيأالميتامسرح تجويف "إلى أن  ي(حسن يوسف)شير حيث ي
 آة،ا إلى المر يً ر شير استعايحيث  المسرح،متجويف المسرحي ىو المسرح داخل لر يظم

 وكمما ة،ويتضمن خصائص فمسفي ،خرىأداخل  ةر أو بنيغصم محكيويتجسد عبر 
 كمما كانت بالمقابل أكثر انزواءً و  ،أكثر روعة ةالغرف ةكمما كانت حميمي ،ياآت المر دتعد

  (24).التجويف لمعمل الفني ووىو ما يتيح ،عمى نفسيا
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، لو المسرح داخل المسرح شكاًل  ةتقني الميتامسرحأن يتخذ  ىعم" أكد )آبل(كما 
لكنو في الوقت نفسو يؤكد  خيالي، فالبد من عنصر ،عرضياا خالل يفكر فيوأحداث م

  .(35)"الحمم بالواقع زجبحيث يمت ،األحداث ةىذا العنصر الخيالي واقعي
 ، توالتداخل حكاية الجد فاألحداث ،خالل الحمم الفكرةفقد قام )ياقوت( بتجسيد 

ال إذلك  جر ولم يكتشف المتف ،وجود العنصر الخياليسمح بة، وبذلك داخل حمم حماد
 تمتزجالواقعية التي  ،األحداث طوال العرض ةوىو ما يؤكد واقعي ،مسرحيةالفي نياية 

 ،ا خالل الخيالكان حممً  يشاىدهفي أن ما  ذىنوالتي تجعل المتفرج يعمل  ،بالحمم
 .اا نقديً ذلك يجعل المتمقي يتخذ موقفً وب

المواجية بين  وأن المسرح تقع في" C. Peymannيرى )كالوس بايمان( حيث 
ظيار ا  بيدف التنوير و  ى،خر أالحياة الواقعية من ناحية و  ،الخياالت واألحالم من ناحية

/ عالم الحممفي ف (36)ي"الذىن والترفيومتغيرات خالل التمثيل الحساس بواإل ،الخسائر
 ىموالو  /فالحمم، تجمع الشخصية بين السمات الواقعية والخيالية في الوقت نفسو الوىم
 .لعالم الواقع ةجديد ةغاصييعد 

المسرح داخل المسرح شكل مسرحية مضاعفة  /سواء اتخذ التجويف المسرحيو 
ىو أن ىذه المظاىر  ون ما ينبغي تسجيمإف"في شكل الحمم  سدتج خيمةأو متوالية مت
ا عن ىذه كثر تعبيرً الحكائي البعد األ دخذ بعين االعتبار إلى جانب البعأية تالميتامسرح
 قلخم ةبوصف وسيم ،الذي يقوم عمى مضاعفة المعب التمسرحوىو بعد  ،الخصوصية
 (37)"مل الذاتي في المسرحأمتل إطار خاص

ض مع القضية انتقل العر  ةفي ذىن المتمقي حول ماىي ةمظمم ة سحيقةفي ىو ف
الرسالة أو عمى  جميوره يخترق تمك اليوة خالل مضاعفة التناول، سواء عمى مستوى

حيث انتقل الميرج مع  ة،خالل االنتقال عبر المستويات المتعدد التجسيد،مستوى 
جميور العرض من الواقع المعيش خارج العرض إلى الواقع الفني خمف الستار مع 

محكاية التي تتضمن مستويين لوتشارك معيم في اختراق المستوى الثالث  ،بداية العرض
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 ذاتوفي حين أن ىذا النموذج  (حمادة)حمم النموذج  ،المعيش (حمادة)قع النموذج او 
 ح.مسر تيعتبر مضاعفة لم لوجىذا الو  ،المأمول وواقعوداخل إلى مستويين واقعو المعيش 

ة، حمادم بعض المشاىد داخل حم يدوقد وظف )ياقوت( عرائس خيال الظل لتجس
من عروض الكوميديا الشعبية الموروثة لتحقيق االتصال بين ليس بوصفيا تقنيات 

عن كون ما يدور  مالئًما ًياخراجإ ا حاًل تعتبر أيضً سب، بل فح صالة والمعاصرةاأل
فجاءت التقنية تقوم  ،حمم حمادة ال يراه سواهما ىو إال ، خيال الظميةالخالل شخوص 

وقد جعل من  ،وتخدم الميتامسرح خالل خاصية الحمم والواقع ،عمى مضاعفة المعب
 الرسالةلتأكيد  ا لشخصية حمادةا نفسيً ا وامتدادً دراميً  معاداًل  (عفير)شخصية العفريت 

والتداخل  ،زدواج الشخصية حمادةاداخل المسرح داخل المسرح مع ت. خالل المستيدفة
 .مع قضية الحمم والواقع

 يجسدهالحقيقة  /وعالم الواقع ،عرائس خيال الظل يجسدهوالوىم  /الحممعالم 
وعمى سبيل  ا،بينيم المزاوجةن العالمين خالل يحدث خمط بي حياناً أو  ،الممثل البشري

ذىنية  االعفريت باعتبارىا صورً  (عفير)مشيد توظيف عرائس خيال الظل لحياة  :المثال
 ة. والحقيق الفكرةنما ربط بين أفك ،عبر الممثل البشري يداسيد مجتتحول إلى ت

يتحرك حركة عرائسية، وكأنو أحد عرائس العصا أو خيال  حمادة نالحظ أن
مشدود إلى وىم العفريت والقمقم والمصباح السحري ليحركو  -الموظفة بالعرض –الظل 

كيفما شاء، مرتبط بالماضي الموروث، وبعد استيقاظو من حممة نجد حركتو يظير 
 (1انظر الشكل رقم ة. )عمييا الحرية واالنسيابية رافًضا تمك القيود الموروثة الخاطئ

عندما يبدأ الجد/ الميرج في الحكي نجد المتفرجين من أطفال الخشبة والصالة، 
التي  ،يشتركون في المعبة المسرحية خالل حمم حمادة عن طريق الشاشة السينمائية

التي يمعبيا حمادة عمى الكمبيوتر الخاص  ،داخل لعبة صياد السمك يحدثتجسد ما 
الجميور مشارًكا في الحدث، باعتباره أحد عناصر العرض  بو، ومن ثم يصبح

 (2انظر الشكل رقم المسرحي، وذلك يؤكد حالة المسرحة بل يضاعفيا. )
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كما نجد البعد عن الواقع والشكل المبالغ فيو الساخر في رسم الشخوص داخل 
خر يختمف عن آعالم حمم حمادة، كل ذلك يأخذ المتفرج إلى أن ما يحدث ليس سوى 

وىو في الوقت نفسو يحمل في طياتو مالمح واقعو  ،و كالحمميف ،الواقع المعيش
المسرحة سموب أىذا التدخل ىو ما يحقق  ،بين الحمم والواقع المزاوجة أي الخاص،

 ،ن ما يحدث أمامو ليس الواقعأوىو ما يؤدي إلى وعي المتفرج ب ،مضاعفة المعبو 
في البحث عن مفردات ىذا  جخذ المتفر أمن ثم ي ،ولكنو في الوقت نفسو يعكس الواقع

وىو ما يؤكد رمزية الشخصية  ،رمز ألطفال كثيرين ةدمافح ،الواقع داخل المسرحية
 دة.حما

يحول عالء الدين التراث وغيره من الشخوص التراثية  نأ )ياقوت(ىكذا استطاع و 
معاصرة موجودة  شخصيةة إلى والصدف حظعتمادية عمى الماورائيات واللال سالتي تكر 

المنظم  يرالتفك قيا واكتساب طر تلكنيا تبحث عن تطوير ميارا ،داخل مجتمع الطفل
 /تقنية المسرح داخل المسرح خالل ثنائية الحمم والواقع ، متبًعالياامآبيدف تحقيق 
 ف.بينيما خالل تمسرح مضاع ةوجاوالمز  ،والوىم والحقيقة

ا: نقاء   اا خالصا غريبا ا ابتكارا  هاالظاهرة بوصفثانيا

 :التراجيكوميدي -1

ن مصطمح الميتامسرح يطمق عمى المظير الحديث لمظاىرة يقول )آبل(: "إ
وتصورات  أحداثوىذا الواقع الذي فرضت  ،رزىا الواقع المعاصرأفالتي  ،المسرحية

حو  التراجيديا،موت  ومبدعي  طقًساحيث يعمن المسرح نفسو  ،الل الميتامسرح محمياا 
والمخاطرة ع، إلى تنوير المجتم اـ ويسعى الميتامسرحكل متفرجً ال و ثاًل ممكل ال ،ادراميً 

 ،لز يوالوالجد  ،ثياالحدو  ثو ر والمو  ي،الثقافا االجتماعي مع خل فيياالفعل التي يتدب
ا ا حرً تعبيرً  يجعمومما  ي،مع التقن يويتجاوز فييا المنيج ،ويتفاعل فييا الفكري مع الفني

سطوري الخرافي وجو األر، ومواجية فاعمو في نسان الحر في مجتمع حلإل
ا، ىن ةتراجيديا غير صالحا القيم المطمقة التي تقوم عمييالف (38)ي"عقالنوالال
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 /فالمؤلف ()(كوميدييجاالتر )طمق عميو أالذي  ،تجمع بين الجد واليزلفالميتامسرح 
مختمفة ن عناصر بيج ز والم ،رية التصرف في مكونات العمل المسرحيحالمخرج لو 

التراجيديا إلى  منتقوم عمى المفارقات واالنقالب الدائم  (صياد العفاريت)و ،ومتنوعة
 .الكوميديا والعكس

في حالة من السخرية واالستيزاء التي تعتبر سمة من ف :وعمى سبيل المثال
 ،مال عميوكل اآل اواضعً  غيره،م أو قمقيتمنى أن يظير لو عفريت ال ،سمات حمادة

 ويسمع صوت استنجاد ،يتحقق الالمعقول خالل لعبة صياد السمكالفعل بو 

 رجوكأخرجني خرجني  قممقافتح العفير: 
 استر يا رب انت مين :حمادة
 (41)عفركوش بن برتكوشبن  عفيرنا أ :عفير

الذي يعبر عن مدى السعادة  ،ير األسموب الساخر في الحوارفويتبادل حمادة وع
وىذا  ،من محبسو هنقذأذا ما إتو امنيأحمادة بعد وعد عفير بتحقيق  ىة لدنامالك الغامرة

وظيور العفريت  ،مقمقمولكن بمجرد فتح حمادة ل ،يتوخر وس يمقتالم حكستثار ضا ام
حزن بصابتو أعمى خشبة المسرح تبدل حال حمادة من السعادة إلى الصدمة التي 

بعد  ووتحول حزن و،تحقيق حمم لن يتمكن من زيليالىذا العفريت  ك أندر أ ألنو ،شديد
وشارك  هواستيتار  لسخريتوخرى أوعاد مرة  ،مباالةذلك إلى اعتياد عمى الصدمة وال 

 والسخرية.الضحك  المتمقي
أن تتميز بثالث  ة،مكونات المرنالبيذه  المعاصرة كوميدييجاوقد استطاعت التر "

 (41).ير لمعاطفةثالم ،المفاجئ ،الفرجوي :طار الميتامسرح وىيإخصائص رئيسة في 

حيث  ،العرض وفي المشيد االحتفالي الذي افتتح ب ةتتمثل الفرج :الفرجوي
يطمبان من الجد أن  ،ظيور مجموعتين من األطفال تمثل كل منيما اتجاىين مختمفين

                                                
))  نوع درامي ظير خالل أواخر القرن السادس عشر يتميز بطابعو الجروتسكي، أي المزج بين

 (93)القواعد". التراجيديا والكوميديا، وكذلك فيو مسرح غير نظامي، وممجأ لمكتاب الذين رفضوا ضغط
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م ىذا المشيد خالل احتفالية غنائية راقصة قد قدو  ،يفصل بينيما خالل عالم الحكايات
ا تكرر ىذا وأيضً  مبيج،في شكل  اوالصالة وعرائس العص ةخشبال أطفالاشترك فييا 

المترتبة عمى تعديل  يجابيةاحتفالية بالنتائج اإللوحة العرض بوصفو  االحتفال في نياية
 (3انظر الشكل رقم ). السمبيات واكتساب الميارات

ي ف هوىو ما نجد ،م لمممثلأممتمقي ل ءيتمثل في مشيد غير متوقع سوا :المفاجئ
 ةالتي يفاجئ كل من جميور الخشب ،ير باستخدام عرائس خيال الظلفتجسيد حياة ع

 ةل إلى خشبة المسرح بييئظنتقاليا من شاشة خيال الاصالة وكذلك حمادة نفسو بالو 
 (4انظر الشكل رقم . )بشرية ضخمة
وما  ،ابنيما ةبوي عفير عمى حالأحزن  مشيد يجسدهما  : وىومعاطفةالمثير ل

مشيد الذلك  رفيع ن والداالممثالأدى قد و، و فعالأمن عقاب ممك الجان جراء  أصابو
لممتفرج حتى يكون وسيمة  اً زمة نفسيالسمبي لأل التأثيربيدف نقل  ،عاطفةالير ثسموب يأب

 .فيما بعد لمتغيير

  .المحاكاة الساخرة -2

ويستخدم  ،خرآ مفيوًماليبني  ،امعينً  مفيوًما هبدور  ييدممضاد مسرح  والميتامسرح
 .في ذلك المحاكاة الساخرة في كثير من األحيان

وكذلك في  ،غريقيفي المسرح اإل (رستوفانيس)أرىاصاتيا عند إد ي نجتلاو "
عمل درامي ما من  مبالتي تقوم عمى أساس تحويل وق ،الرومانسية القرن الثامن عشر

 ئتنشو  ة،والموضوع والمغعادة بناء الشخصية إوتقوم عمى ر، خساار إطار جاد إلى إط
 .(42)"عالقة ساخرة وىادفة مع النص االصمي

 كاةالمحا"في ف ،جديد نويكت وفق ونتاجإعادة ا  عمى تفكيك الماضي و  ةقدر الحيث 
، تقوم العالقة راخونص الحق س و،من رو خابق مسسجد نصين نص ن ما الساخرة غالباً 

جدلية اليدم والبناء، ولعل ذلك ما بينيما عمى بعد الصراع والمواجية، كما تبنى عمى 
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ًبا من الميتامسرح، فيي تعني التشويو المعبي، أو التحويل الساخر يجعميا أكثر قر 
 (43)ألسموب ما، التي ينجزىا نص إزاء نص سابق عميو".

ث، الذي طرح قضية المسرحية المستقاة من الترا ةتمثل ذلك في ماىيحيث 
والعمل  ،تيا الخارقة في تحقيق األحالم والمستحيلار القوي الغيبية وقد ةغمباعتمد عمى 

خالل  ا،مضمونً  ية منيا شكاًل تفوالتة عمى ىدميا في تناول معاصر خالل السخري
 ،ل المساعدةأعمى شيء ويس وىيق ال ىزياًل ا كً الذي ظير مني (عفير)شخصية العفريت 

خرج من عالم افتراضي  ةا لمقو يعتبر نموذجً ر( الذي مرم) ي عن شخصية الجنفضاًل 
حالة من الفوضى والسخرية خالًقا خالل شاشة الكمبيوتر من بحر الديجيتال  إلكتروني

ا عمى اآلخر خوفً  هنقاذإ تيمةوالتراشق لالتيامات بين حمادة وعفير فكل منيما يمقي 
 فة.وتيدم قدسية الخرا ،من العقاب بصورة تثير السخرية

جعل قد ذلك كو  ،اجية والصراع واليدم والبناءومن ثم فقد قام العرض عمى المو 
ما يوظفو  وىو ،المسرحية من البداية ةفي المعب وفي ىذا الصراع باشتراك االمتمقي طرفً 

ليا وظيفة  فيي ،دب المواجيةأالتي تقوم عمى  الساخرة" الميتامسرح خالل المحاكاة
 ثراتال تنتمي لم.....، . والمصباح السحري قمقمن فكرة المارد والإحيث  (44)تأويمية"
لذا ، اأيضً  ةوالعالمي بل ىي في الالوعي الجمعي لممجتمعات العربية عامة بل ،فحسب

دب أضي تبل ىي قضية جماعية تقى تراثنا الخاص، ن قضية االتكالية لم تقتصر عمإف
 )ياقوت( في مسرحو. وظفياالتي  ،ة اليدم والبناءيانالمواجية خالل ث

تسمح بإعادة كتابة تاريخ الدراما لمميتامسرح  الوظيفة التأويميةيقول )آبل( "إن 
روح ل يرةيجعل من الدراما مسا ،مسرحيالجديدة لممتمقي  أفًقاوتفتح بكيفية نقدية، 

 (45)ة".بعيا بالديناميطعصرىا وي
بين التراث ، وذلك خالل توازن التراث مسرحةمن ثم فالمسرحية تقوم عمى و 

حتى يصبح التراث مجرد  ،رةخخالل المحاكاة السا ،ميب الخيالغمع ت روالخيال الساخ
ويتضح ذلك  ،عمى العمل والحث ،ى النفسواالعتماد عم ،كلاوعاء لطرح فكرة عدم التو 
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 ،الشعبية ةشكال الفرجأميام توكذلك خالل اس ،نص الحكاية الشعبية ةرضاخالل مع
الدراسة في موضع  وتوضحسست ما ووى ،وانصيارىا واألشكال الغربية في قالب واحد

 .الحق
 :المخرج بذاته /وعي المؤلف :اثالثا 

ا يكون ميتمً  ج في الميتامسرح أنالمخر  /يجب عمى المؤلف ونى )آبل( أير  
كمما كان  وأنو ،حساس بالدراما الفمسفيةإ ون يكون لديأو  ،في مسرحو هفكار أبالتعبير عن 

المخرج  /عن وعي المؤلفكشف  كمما ،متقنيات المسرحية المختمفةلرط فاستخدام م ولدي
  .(46)"بذاتو

 /دوات مسرحية عن توجيات المؤلفأيتم بد قن أيسرح منقد م" الميتامسرحف
حيث  ،لمفن في عالقتو بالواقع هتعكس منظور "و ،شياء والعالمالمخرج في رؤيتو لأل

 .المسرح ةعمى مسرح وحرص أي (47)ي"ي بالفعل النظري والجمالدنقاليتداخل الفعل 
  يظير ىذا " :لمتقنيات المسرحية المختمفة في صياد العفريت طاالستخدام المفر

 ، ويعبر عن آرائوالمخرج إلى واجية األحداث /الوعي حيث يخرج المؤلف

وظفو وىو ما  (48)"ا في ذلك تقنيات متعددةالفني مستخدمً  وخالل عمم وقفاومو 
 :)ياقوت( حيث

 وتوظيفها:مكونات المنظر المسرحي  -1

والحرية  ،الحرية بمفيوما ا وثيقً لمكان في الميتامسرح ارتباطً ايرتبط " (بل)آيقول 
االقتصاد  يميل إلىوالمكان في المسرح  ،(49)"حرية الحركة يفي أكثر صورىا بدائية ى

درامية  ةاللدل عكما أن التوزيع الجغرافي لمكونات المنظر يوض ،في الكثير من المناظر
 ،درامية عدة أماكنالمسرح إلى تم تقسيم خشبة  حيث النسق الجمالي، يةلبن طبًقا

 ،جزاء كل منيا يجرى عميو مشاىد تمثيميةأمقسمة إلى ثالثة  ةالخشب ىير  جفالمتفر 
ا من جزاء الثالثة ليست سوى تكوين واحد يضم عددً األىذه  مسرحت ةأنيا حال كر دفي
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 ،تمقيالموري أمام صالل التجسيد الي خآنبشكل  والخطأالمتناقضات تحاكي الصواب 
ا في أثناء أكثر رسوخً  التأثيريكون ل آني،بشكل  نالقدرة عمى كشف الكوام تمنحوحتى 

الماضي باستدعاء نموذج  ةا عن فكر يمن معبرً الجانب األ وظف دفق ه،العرض وبعد
عن الحداثة خالل شاشة  ايسر معبرً في الجانب األ فوفي المقابل وظ ،العرائس الظمية

 ".السينما
يخترق )ياقوت( ىذه ف ،الماضي والحاضر وفي الوسط يجمس األطفال بين حيرة

 .رة بخمق عالم ثالث يدمج فيو أفضل ما في الماضي والحاضريالح
ا خيال الظل الذي كان قديمً  ،ن وجود شاشة السينما في مقابل شاشة خيال الظلإ

وظفو )ياقوت( لعرض  الالذعة،خالل السخرية  ائصوونق المجتمع عيوبو يافييرى ة آمر 
ترمز لعالم الحكاية الشعبية الموروثة ني، لو رؤية داللية حيث الج وحياة عفير وعالم

من ناحية في مواجية الحاضر الذي توظفو شاشة السينما، ومن ناحية أخرى داللة 
فخيال الظل  عمى رفض ذلك الموروث المتمثل في عالم الجان والسحر وسطوتو،

وعرائسو يخمق أحد جوانب الصراع النفسي الدائر داخل شخصية حمادة، وكذلك 
صراعو مع مجتمعو، ىذا الصراع ىو صراع بين التراث والحداثة، أحداث الشاشة 

 السينائية/ أحداث خيال الظل.
صغير وكرسي في يسار وخشبة المسرح تكاد تخمو من الديكور إال من مكتب 

فميس ذلك سوى وسيمة الختراق عالم حمادة  ،ىميةاأل ويكسب الأالمخرج تعمد  ،الخشبة
 ي.االفتراض

الستار باعتبارىا  تنما وظفا  و  ،وخشبة المسرح لم يفصميا عن الجميور ستار
وامن م، فباختراقيا يييئ المتمقي ليكشف كالواقع وحقيقة الحم فالخط الفاصل بين زي

وداللة ذلك عدم  ،عديل خالل مجريات األحداث التمحاواًل  ،ويتعرف إلى عيوبيا ،ذاتو
بل  ،عاد بصالة الجميورا غالق الستار طوال أحداث العرض لتأكيد أن المتمقي مإ
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في كثير من المناظر  داالقتصا عمى (قوتاي)غمب تثم فقد . ومن بحر خالل األحداثأ
 (5انظر شكل رقم ح. )خالل ذلك التقسيم الدرامي لخشبة المسر 

 :داخل المسرحالمسرح  -2

، ج بين الواقع والتمثيلز والم ،قالب المسرح داخل المسرح لكسر اإليياماستعان ب
نيا أشخصيات التمثيل وك ودتب يثبح ،وكسر الحاجز الزمني بينيماوالحمم والواقع، 
 -آنًفاقد سبق الحديث عن ذلك و  -حقيقية  صو ختحولت إلى ش

 :المشاهد الكاشفة لمعبة المسرحية -3

مسبق عمى المعب خالل تأثيرات العروض  قافشعبية وات ةاالفتتاح فرججاء 
تفاعل  ةلميرج من صالة المتفرجين في حالا ولحيث دخ ،ية الممحميةتخبريالشعبية وال

ضافة جمالية لتحقيق عنصر إوكذلك يمثل  ،إلى خشبة المسرح مع الجميور وصواًل 
 (6 انظر شكل رقمة. )بما يتناسب وروح الطفول ،الفرجة

 ،الخشبة والصالة من المشاىد الكاشفة يالجد لألطفال من متفرج /حكاية الميرج
ا ت انطالقً ذاكوامن ال حيث فضح ،عمى مبدأ المكاشفة ةوقد جاءت فكرة الكشف مبني

 /ذىنية عبر سرد الحكاية عمى لسان الجدرة سيد لصو تجمن كون األحداث ليست سوي 
بحار داخل عالم حمادة الكممات لمستوى ثالث من اإلفانتقموا معو عبر  ،الميرج لألطفال

ا انتقموا جميعً  ،بدخول األطفال والجميور عالم حمادة، و ا لكل منيمالذي يعتبر نموذجً 
عوالم  ويجوب مع ،محمم الذي خاضو حمادةلوىو العالم االفتراضي عد جديد، إلى ب
تظر االصطدام ة تنبكل تفاصيميا المشوى وليست سوى خبرات مختزنة لدي ،خفية

تبية لتعديل اشارك في ىذه السمسمة التر توقد  ،ومن ثم المعالجة والتصحيح ،والكشف
بة، فأصبح االتصال تشارك بيا جميور الصالة والخش ،السموك حمقة ذىنية مغمقة

 ةوالمتمقي بالخشب ،ولجميورىا ة،فالمتمقي في الصالة ينظر لمخشب ،البصري ال ينقطع
حمقة مغمقة  داخلوتستمر دائرية األحداث  ،وأحداث الخشبةجميور الصالة ل ظرين
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الذي تمثل في تعديل السموك لدى حمادة بعد ما عاد  حل،ال بالإعقدتيا  كا ال تنفذىنيً 
ن يبدأ خطوات التغيير بعد انتياء أب ،معوضمنًيا  اا عقدً مبرمً  ،فيو يمقتواقعو يشارك المل

 .زمن العرض
خالل  ،ذاتو في الميتامسرحب ولك يؤكد وعيبطل العرض كذ"أن  (بل)آيؤكد 

في سمسمة من  ووذلك لدخول ،استعراض مختمف تقنيات المسرح ويشبو البطل بالحرباء
صمميا يلعاب المسرحية التي كل األة تنفيذ ويتولى ميم ،خرىالتحوالت من شخصية أل

  .(51)مغيرى..... و كر وتبادل األدوار والتحول نالمخرج حيث الت /المؤلف
لدور  ووتشخيص ،خشبة المسرح يمن األطفال متفرج احمادة واحدً  لعإن ج

ميا التكويني ىيكحمادة خالل لعبة تبادل األدوار يعمل عمى تفكيك الشخصية وتفتيت 
كما يعمل عمى خروج  ،الواقع والحمم /ا ألطفال الخشبة والصالةا مجسدً باعتبارىا نموذجً 

ويعمل عمى الرابط بين حمادة وباقي  صو خالشالمتفرج من حالة االندماج المطمق مع 
سرار المعبة أكما يكشف  ،وكذلك جميور الصالة ،شخوص المسرحية من األطفال

  ة.المسرحي
وضع شاشة الكمبيوتر خالل توظيف التأثيرات السينمائية ليراىا جميور الخشبة 

حمادة وغيره من  يعيشياا لمحالة التي يعد تجسيدً  ،كما يراىا حمادة أمامو ،والصالة
 .الكشافة دا من المشاىأيضً  ىوو  ،هر أطفال عص

وسيمة تختصر لكثير  ،كما كان الستخدام الشاشة السينمائية وشاشة خيال الظل
كما تعمل عمى  ،من المشاىد التي يصعب تنفيذىا عمى خشبة المسرح بيذه البساطة

  ظةحممن ال ةلخشبالتي ستحدث عمى ا ،مشاركة بين الجميور واألحداثوالاالتصال 
خالل اتصال  ميةوقد استخدم ىذا االتصال في األشكال الشعبية وكذلك الممح ،األولى

لمعبة  ةا من المشاىد الكاشفوىو أيضً  ،صالة المتفرجين بطرق مختمفة ومتنوعةبالخشبة 
 ة.المسرحي
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 ة: التأثيرات السينمائي -4

التي تميز بيا المسرح توظيف الشاشة السينمائية من التأثيرات السينمائية 
 أرادهليس وحدة اليدف الذي  ، لكن كسر اإلييامر اإلييامسكالذي يحقق  ي،الممحم

 ىاديكأجل خمق الواقعية وتأا من أيضً  وفقد استخدم ،ليذه التقنية و)ياقوت( من استخدام
حيث جعل  ي،الحقيق ويدور في مكان يفي بعض المواضع خالل جعل الحدث المسرح

بعد الدخول في حمم و  ،ىذه التقنية اإلييام رسكفي البداية تف ،من الحدث اجزءً  جمتفر ال
 ه.سر كحمادة زادت اإلييام ولم ت

 :الحكي /السردتوظيف  -5

سرًدا ممحمًيا ا أو دراميً  سرًداكان أوظف )ياقوت( تقنية السرد المسرحي سواء 
 خالل الحكي.
لمجميور  وا حديثموجيً محايد  وٍ ار  وىو ما يقوم ب"الحكي الممحمي  /والسرد

يسرد  ويىذا الرا ،ابة شخصية مستقمة خارج الحدث الممثلثويكون الراوي بم ة،مباشر 
الراوي ن يكو  ،يةمحمفي بعض األشكال المو  ،امعً  ىماو يعمق عميو أو كالأالحدث 

ا حيانً أو  ،ديامح وٍ اتتحول إلى ر عن دورىا، و  يمعب شخصية درامية ما تخرج ثاًل مم
ر اإلييام عند كسرد الممحمي يدخل ضمن تقنيات سال ،خرىالدرامية األالشخصيات 

 .(51)ةات الكوميديا الشعبيت، وكذلك ىو أحد تقنيبريخ
مجميور مباشرة ل وحديث والذي يوج ،الميرج /خالل الراوي وقد وظفو )ياقوت(

شعبية عمى  ةفاء فرجإضوىدفو  ،شخصية مستقمة في البداية وقبل بدء العرض وبوصف
 .عرض كمو

 وي/الراد(، لم يقطع ج)إلى  ويالرا/ل الميرج يكن مع بداية األحداث وتحو ل
مل كستابل  ،اا ممحميً ا محايدً راويً  وولم يعمق عمييا بوصف ،الميرج سير األحداث

موجية  ةشخصية درامي والذي تقوم ب"ىو ي، و الحكي الدرام رد/لسخالل ااألحداث 
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 ،رد قصة من الماضيسمثل أن تقوم بشخوص درامية عدة،  وأخرى ألشخصية  ياثيحد
راوي يحكي الحدث باعتباره شخصية الف ،لممتفرج بةي في زمان ومكان متخيل بالنسأ

 /خالل الميرج دهنج وىو ما( 52)في السرد الممحمي".ا كما ا محايدً وليس راويً  ،درامية
 .حكاية حمادة هحفادالجد الذي يحكي أل
الذي يحكي لحمادة حكايتو التي حدثت في  (عفير)ا عند أيضً  هوكذلك نجد

 ر.يراىا الجميو لالماضي وتشخص عبر فن خيال الظل 
النظر السردية، حيث يتحول أداء  يأخذنا عند )ياقوت( إلى تعدد وجياتوىو ما 

عرائس خيال الظل إلى ما يشبو تداعيات الحمم، خالل تجسيد حكاية )عفير( من شاشة 
فنجد تعدد في المسارات السردية،  ،ممثمين بشريين عمى خشبة المسرحخيال الظل إلى 

وتنوع في وجيات النظر والتقنيات، فضاًل عن قدرتو التشخيصية لمواقع المميء بالحقائق 
 االواقع من وجوىي /بالحقيقة طةاححيث يمكن المتمقي من اإل الغامضة والمتشابكة،

ن آوالتفكير فييا في  ياظرية يتم تشخيصانت "بنيةوىذا التركيب السردي ىو  ،المختمفة
ل ىو مركب من ب التسمسل،لمنطق  وضع تشخيصخا حتى يفالواقع ليس متناسقً  ،واحد

 ةمتعددحفًرا كما تحتاج  ل،عن طريق الخيا الملءىات تحتاج إلى ومتا وأوىامفجوات 
 .(53)ةدف كشف الحقيقبي ،المستويات

  اإلضاءةتوظيف  -6

اإلييام  رلكس تووظف ،Full Lightلإلنارة غمبيا بيضاء أفي  اإلضاءةجاءت 
مع جميور الصالة من األطفال قبل اختراق عالم  ومحمثل لحظة دخول الميرج وتال

 .مشاىد العرض أغمبقد استمرت بيضاء في و  ،المسرحية
 ،مكنةزمنة واألوتداخل األ فت بوصفيا تقنية فنية درامية تخمق تعاقب الزمانووظ
 يالزمان طلمخم وظفتوكذلك  ،والمكانية لمحدث نيةالزما ةا يفيد البنيا فنيً عنصرً  اباعتبارى
وكذلك في أحداث  ،رىا تقنية من تقنيات فن خيال الظلاعتباب وظفتحيث  ي،والمكان
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شدة  في مية وتحوليا إلى كائنات بشرية والتالعبى الظالدم وتجسيد ،الشاشة السينمائية
الحمم  حالةوفي التعبير عن  ،ناعالم الج /خفيةر عوالم ظيو  في أثناء اإلضاءةدرجة 

 ا.لييإ جلو و وال
المسرح إلى عدة أماكن درامية ومختمفة في الوقت  ةلتقسيم خشبفت كما وظ

حيث كانت وسيمة المخرج في لفت انتباه  ،عمى تعدد مستويات الرؤيةك وعمل ذل ،نفسو
 /Fade inو قميمت أوضوء ال ةدحخالل تقنية زيادة  تجسيدهجزء المراد الالمتمقي إلى 

Fade Out. 
 ة:توظيف الشخصيات النمطي -7

ىو  ،ومن قبميا الكوميدي الرومانية ،يطاليةىم ما يميز الكوميدي دالرتي اإلأ إن
بعاد وسمات أشخصيات ذات  ،النتزاع الضحكات نمطيةاعتمادىا عمى شخصيات 

شخصية الميرج  وتعد ،مكررة بأعمالتقوم ا، وىي يالمتمقي بمجرد رؤيتة يستنتجيا ثابت
 ألنياالمخرج  /فيي تسيل ميمة المؤلف"ي وظفيا العرض شخصية نمطية مكررة تال
شخصيات النمطية ا، أو إحدى الن تكون شخصية مخزونة ال يتعب في استدعائيأ ماإ

لكن ىدف )ياقوت( األساسي لم يكن ىو  (54)ئيا"أيًضا في استدعاة بو فال يتعب الخاص
اإلضحاك فحسب خالل توظيفو الميرج، إذ يرى )أبو الحسن سالم( "أن ما تستيدفو 
الفكاىة في مسرح الطفل، ليس القيقية التي يبعثيا اليزل العابر، بل تستيدف إثارة 

ادات وىام والعواألتفكير الطفل وتنمية ذوقو، كما يمكن عن طريقيا زعزعة الخرافات 
 زىا عمىاكىو ارت ةىذه القو  حيان ما يمنأ كما إيجابية،قيم  ليأصوت ،والتقاليد السمبية

اء غير حيعمى اإل ىاواعتماد ،في الحياة والمجتمع التناقضالمفارقات الناجمة من 
ي تعامل )ياقوت( الدرامي مع شخصية الميرج فف ،(55)"مباشر في جو بعيد عن التوترال

سمات الميرج بأغمب فقد التزم  ،طورهلكنو  ،بس النمطأنو قد اقتجد ن ،ةروثالنمطية المو 
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فخرجت الشخصية  ،مضموناللخدمة  وولكنو وظف ،وبسممطي من حيث الشكل واألالن
 دة.نيا شخصية درامية جديوكأوصارت  ،الموروثة نمطيتياعند 

وىي شخصيات  ، مرمر(عفير)مطية نكذلك شخصية العفريت ال فما وظك
التي تظير  ،ةنيعو الحسية المأذات الخصائص النفسية واالجتماعية "مسرحية 

ا صبحت موروثً أمن ثم  ،فالم المحميةمن المسرحيات واأل الكثيربالخصائص نفسيا في 
مضمون المستيدف الم خدالنمط لي وظف رومرم و لـــ عفيرحيث خالل توظيف (56)نمطًيا"

 أعطاىا بعًدا مام ،ةثو ر طيتيا المو نم فخرجت الشخصية عن ة،ير امغ بإضفاء سمات
 جروتسكًيا ييدم أسطوريتيا.

 وتجسيد الصورة الشخصية السمعية والبصرية:التمثيل البشري  -8

 ،تقنية تخمق المنظر داخل المشيد المسرحي والتمثيل في العرض بوصف وظف
ا عمى خمق الصورة المسرحية العارية من داء الجسدي لمممثل قادرً بحيث يصبح األ

 .يكورالد

ويكشف عن طبيعة  ،من البناء الدرامي اجزءً  الحركة واإليماءةجاءت توظيف 
مر بيا ترية التي و ويتناغم والحالة الشع ،الشخصية وعن الصراع بين الشخوص

 ةجاءت معبرة عن حاالت الخوف والصدمة واالندىاش والفرح يالت ،الشخوص
وقد تم توظيف بعض الحركات الراقصة خالل  ،وغيرىا والمواجية .........والسخرية 

 ةبحيث التطابق بين المعنى الذي صنعتو لغ ن،عامجل خمق رموز و أستعراض من اال
االستعراض  و عما يحققفضاًل  ي،جسدالالتعبير الدرامي  ةولغ يالتعبير الدرامي الكالم

 ة.بيالعرض في تعديل الخبرات السم وجينتاالذي ذاتي، دة الجمد الحمن تخفيف 

وتعد  ،ممثمين كبار أربعة و طفاًل  خمسينكثر من أاشترك في العرض وقد 
مثل فييا األطفال مع الكبار من أفضل األشكال المسرحية التي تقدم يالمسرحيات التي 

المسرح إلى جانب  ةن يشاىد نفسو عمى خشبأالطفل في  ةرغب"ويرجع ذلك إلى  ،لمطفل
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حيث يثبت لنفسو قدرتو عمى  ،فعاليمأمع  وواندماج ،رغبتو في التشبو بعالم الكبار
عمى االندماج  ةطفل قدر لم مما يتيح  (57)و"كما يقتحم الكبار عالم ،اقتحام عالميم

لو يح توي ،ا عن التعاليويكسبو الثقة بالنفس بعيدً  ،بعالم الكبار خالل التمثلوالتعاون 
والثقة  ةنينأطمال ثى الكبار بكما يقع عم ،المسرح ةقدرة في التغمب عمى مشكالت خشب

 م.في نفوس األطفال واستيعابي
عداد كبيرة من أخاصة في ظل وجود مين عمى خشبة المسرح تحريك الممث إن

مما  ،ا عمى الحوار الكالميغالبً فيو  االعتماديكون  ،الممثمين عامة واألطفال خاصة
 الجموع، هالمتكممة وسط ىذا في البحث عن الشخصية بصريً  جرىاق المتفر إيؤدي إلى 

ويميل إلى تغميب لغة الصورة  ي،من الحوار الكالمة ن الطفل المتمقي يمل بسرعأكما 
حركو المجاميع  Static ذلك خالل استاتيكيةوظف  ولكن )ياقوت( ،عمى لغة الكالم

ة غناء راقص قةو معمقين في جو أخر آ اجميورً  يمحيث جعل من ،في كثير من األحيان
 ،شاشة السينما وعرائس خيال الظللعن توظيفو  فضالً  ،ك مع عرائس العصاتشابفي 

 ح،ر سالم  ةطبيعة خشبو ما يتناسب ب ،و المشاىد الفرعيةأبحيث تؤدي األدوار الثانوية 
 خمق أنوذلك  ادفمو  ،بما يتناسب وجماليات الصورة المسرحية ،ولة تنفيذ العرضسيو 
 (7انظر الشكل رقمة. )سجانوعمل عمى تحويل الزحم إلى وحدة مت ،غًما وانسجاًماتنا

 :Grotesqueتوظيف الجروتسك  -9

الكاريكاتيرية التي يتميز بيا فن بة الغرا ققالممثل البشري يحو العرائس  المزج بين
 ا مشوىاً فكاىيً  ابيا بعدً سحيث اختالف شكل العروسة عن الممثل البشري يك سك،روتجال
انظر )ت. الجان وعالم العفاري صو خش من ويتفستغل )ياقوت( ذلك في التاقد و  ،احيانً أ

 (8الشكل رقم 

حيث الخروج من  سك،روتجالتي تميز بيا ال ةوالتشوي ةيحقق ثنائية الروع مام
خالل توظيفيا مما يثير  ،خرىأالقانون الطبيعي لمحياة البشرية إلى قانون كائنات 
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والرائع في المشوه  ،ويحقق تقنية المشوه في الرائع ،يةوالسخرية والمفارقة الكوميد الدىشة
 بريخت في مسرحو.التي تحدث عنيا 

ي أعمى استيعاب  ةقدر الالتي تمنحو  ة،يدقائم عمى ثنائيات ض سكروتجالف
 .المسرح لطرحو بشكل يحقق التناغم بين الشكل والمضمون عىموضوع يس

 ل: االرتجا -11

 يغةومنيا ص ،الميتامسرحية في النص الدراميا لمممارسة طارً إشكل االرتجال "
الكتابة، يساىم ذلك تجريب طرق جديدة في الجماعي المرتجل، واليدف من  التأليف
رتجال دعامة االأساس  ىشكل النص المسرحي عمالمتفرج، وبيذا الممثل ويدعميا فييا 

 (58)"تجريبيةاللمممارسة الميتامسرحية 

لتدريبيم عمى الفنون  ،ة خاصة لألطفالشالعمل بور ت أبد" (:جمال ياقوت)يقول 
ما بخصوص أ ،المسرح ةيتعمق بمغات خشب كل ماو  ،دائية والممارسة المسرحيةاأل

تناوب عمى يحيث  ،رق عمل مختمفةفربع أقدمت المسرحية ب دقف ،نصال مىاالرتجال ع
ا بالفعل، بتيقمت بكتاالمسرحية، التي عرضت عمييم فكرة  ،أطفال واحد أربعةالدور ال

ضاف أفقد  ،ذلكك يالرتجال الجماعلكنني تركت ليم مساحات لالرتجال كل بمفرده وا
والتي  اإلخراج، سخةفي ن المضافةاالت جتر وقمت بتسجيل ىذه اال ه،كل طفل لدور 

ا من الحرية ترك ا كبيرً ن قسطً أ كما آلخر، من فريق عملو  ،خرتتغير من عرض آل
تساع الوالقابمة ل ،ريبدبداعاتيم التي تخضع لمتبإ وايمسالتدريبات ليلمممثمين في أثناء 

  .(59)"جميورالواالرتجال الجديد حسب تجاوب 
ن كان النص إ ، حيثسكوبذلك يكون العرض المنبع الرئيس لمنص ال الع

وال  ،اتيعدل في أثناء التدريبكما حدث مع )ياقوت(، فإنو  فمن قبل المؤل امكتوبً 
 التأثيرومن الواضح بالطبع  ،المسرحية رجةال بعد اكتمال الفإالنيائي  ويكون في شكم

 .يارات المسرحية الغربية الحديثة والمعاصرةتىنا بال
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 ، بوصفياصمية في عروض الكوميديا الشعبيةأن تقنية االرتجال كذلك تقنية أ كما
ية ئاحإي وتؤكد م،ياير اإلسوتعمل عمى ك ة،مضحكال ةريخة فنية تبعث عمى السيقنت

 ا،شعبيً  اا احتفاليً في جوً ضوت ،المسرحية ةالمتفرج بالمشاركة في المعب طالحدث وتوري
ذلك  - حوار المرتجل بين الميرج وجميور الطفل قبل بدء العرضالالنظر إلى وب

 أيوجد ليا يالتي ال  مة،تجر ومواقفو الحوارية الم الكاريكاتيرية، ويماءاتوا  بحركاتو  رجالمي
 ك.لذتحقق نجد  -المطبوعذكر في النص 

 توظيف تقنيات عروض الكوميديا الشعبية:  -11

وج از و المعاصر، و سموبيا في عرضأو استعان )ياقوت( بتقنيات الكوميديا الشعبية 
ا خالل توظيف ويً جفر  اا شعبيً ثيرً أت ما جعل لمعرضم ،بين تقنيات المسرح الغربيو  بينيا

واعتمد )ياقوت(  -س العصاعرائ – ()(اصبوط بعر الم راجوزواأل، )لظلامسرح خيال 
الماضي والحاضر والحمم  جالموحات التي تمز ئو لممسرحية عمى المشاىد أو ي بناف

الشعبية تعتمد في  ةكوميديبة "فعروض التراكمي لموحات المتعاق أسموبوالواقع خالل 
تقنيات المسرح  حدوىي أ (61)"سموب تراكميأو الموحات في أبنيتيا عمى المشاىد 

 .االممحمي أيضً 
ى بل عمى مستو  ،بسون فحضمعمى مستوى الم ثمتراللم يكن استميام )ياقوت( 

ي لخمق شكل مسرحي مبتكر يتميز بالمرونة اليام شكل جمتمساتعمق بو  ،اأيضً الشكل 
 بية.والتقنيات الغر  هوالتفاعل في تضافر 

 ةشكال الكتابأا في مختمف يً الجم مبدأً  بوصفوقد عرف  دا"فإذا كان االستطر 
 والفقو والبالغةوفي كتب المغة  ،دب المختمفةنواع األأع في القديمة، وقد أتبالعربية 

                                                
) تسمى مسرحية العرائس المتحركة المربوطة بعصا قديًما بمسرحية األراجوز المربوط بعصا، إذ )

كانت ىذه المسرحية تعرض بالعرائس التي تحركيا العصا، واستخدمت في عروض الكوميديا الشعبية، 
ألراجوز المربوط بعصا وتوظيف عرائس العصا في مسرح العرائس اآلن، ىو البديل العصري لعرائس ا

 (00)قديًما"
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غراض المحور الذي يقوم عميو التصنيف من األحداث واأل ترييعا ىو مو  ...، والتاريخ
 يقة،السم نعفو الخاطر وسرياخالل تي جميعيا أالتي ت......، والجد  واليزلوالكالم 

ا في الذي سمى عيبً  أيًضا ذاك ولعمو ،فادةمتاع واإلاإل ةبغي ل،بال روابط وال شمو 
 لقاء الكالما  و  ،حاديثغراض والتراكيب واألوىو التداخل في األ ،التأليف العربي القديم

واحد،  لحدث ةا متناقضمورب ،روايات متعددةسرد  وولعم، بعضالعمى بعضو  وتكريسو
رواية  جزئيات ىحدإفي  غمضعمى ما  ت كثيرة تعميقاً الويأوت تحميالتولعمو إيراد 

خالل تحويل االستطراد فإن )ياقوت( قد جسده مسرحًيا بمغات خشبة المسرح،  (62")ما
 ميتامسرحية.دبي إلى تقنية نشاء األمن تقنية في اإل

ع البسيط الخارجي الذي يميز عروض الكوميديا ا)ياقوت( من شكل الصر  رطو 
ثر عمى خط سير الحكاية وبناء أحيث  ،اخميً داا يً نفس صراًعاصبح أو  ،الشعبية
 .ر ال واقعي متخيلآخو  يفيناك جانب واقع ،األحداث

تقوم عمييا عروض الكوميديا الشعبية واتخذ من القصة االجتماعية البسيطة التي 
، فأبحر ذىنًيا كبارالالتي يغفل عنيا  ،ةنالكام والطفل بتفاصيم لمولوج إلى عالم خاًل دم

طار اجتماعي إفي  الحمولالبحث عن و حمقة ذىنية مبنية عمى القياس والتقويم خالًقا 
المسكوت عنيا المتعددة  األمور ينطوي عمى كم من وولكن ،ظاىرةفي بسيط 

 المستويات.
داء اعي واألمموسيقى الحية والغناء الجال مىالكوميديا الشعبية ع "تعتمد عروض

 (63)كاتيري"يار الك خرالسا

بوصفيا خمفية  ،مع الحوار ةكابمتداخمة ومتشكانت موسيقى العرض إما 
خيال  ةاختراق لوح :شاىدفي مالشعوري لدى المتفرج  التأثيربيدف زيادة  ،موسيقية

وفي أثناء  ،الصراع بين اإليجابية والسمبيةن، و نسان واإلافي الحوار بين الجو  ،الظل
 .الكمبيوتر /راضيةواالفت ولعب حمادة عبر عوالم
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والتي  ،يرفع ةو حكايأفي حكاية الجد  يو قائمة بذاتيا خالل بدايات الحكأ
 ة،الشيير  N. R. Korsakovف شيرزاد كورساكو  لموسيقىفت بيا موسيقى مسجمة ظو 

 ،لف ليمة وليمةأالعقل حكايات  يعدسمعية بمجرد سماعيا يست أيقونيةا عالمة يبوصف
موسيقى ب كيذلك ربط الح في مستغاًل  ،إلى واقع حمادة ذىنًيا فينتقل المتمقي من واقعو

 ي.وبين باقي حكايات الموروث الشعب ،شيرزاد /لف ليمة وليمةأ
 /عمى خشبة المسرح المرئيةموسيقى شيرزاد بالتفريق بين الصورة كما قامت 

مكان  /ومكان جميور الصالة والخشبة عفير، و حكايةأ مكان تمثيل حكاية حمادة
من الواقع إلى الحمم  وونقم والخشبة،ممتفرج من أطفال الصالة ل ةوصفيا تييئب ،شاىدةالم

 .والعكس
يستند عمى  ،في طيف الخيال (ابن دانيال)الذي تحدث عنو  ةن مسرح الحقيق"إ
بل ينبغي  ،الكممة وحدىا وال تكفي وتشخيصفعميو و  ،كبر من الخيالأون الواقع كمبدأ 

 (64)ع".قاليات نقد الو آبالفعل عبر  تتويجيا

يقاظ إخالل  ،ختيةريب ةينل بظلخيال ال وقد اتخذ من توظيف )ياقوت(ذا كان فإ
 يالدرام وقام متخيمأ ونإف ،يريجل التغأوتحريضو بشكل غير مباشر من  ج،متفر الوعي 
ابن )ي تحدث عنو ذالحقيقة الع، التي نجدىا أيًضا في مسرح ليات نقد الواقآعمى 
 ،ىذا من جانب ،بين التقنيات الغربية والتراثية )ياقوت(عند  اتوازنً و ما حقق وى (،دانيال

 وحدث يدور في مكانلجعل ااإليحاء لممتمقي بأن خر حققت تمك التقنيات آومن جانب 
براز الكثيريفع)الحقيقي خالل حكاية   من الشخصيات واألحداث غير الواقعية. ر(، وا 

 صيًغاجعمت من الصيغ التراثية  ،جديدةً آفاًقا  لقد فتحت الممارسة الميتامسرحية"
نوع من الحرية عمى بنيات ب باالشتغالالمؤلف العربي  /وسمحت لممخرجًة، حداثي

 ة،بما يخدم جمالية العرض من جي ا،مكانية خمق انسجام بينيمإمختمفة ومتنوعة مع 
خيال ئس العرافي العرض في تحول و ما تجسد وى (65)"خرىأ ةوعالقتيا بواقعيا من جي

 إلضفاءوذلك  ،الظل إلى بشر حقيقيين يكممون أحداث الشاشة عمى المسرح البشري
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بذلك مشاركة  )ياقوت(كد أحيث  التمسرح، ة عن مضاعففضاًل  المشيد، حيوية عمى
ن كانت عمى ا  و  ،من الحمم والواقع، فيي جزء ال يتجزأ راميالد لمحدثالعرائس  تمك
ن الواقع،ي مستوى الدرامي ال توجد فال لك تحولت العروسة من وبذ ،حمم حمادة فيما وا 

ن بيج ز الل المخ األحداث،مع  ةإلى شخصيات حية متفاعم الفرجةعنصر من عناصر 
 داخلدرامية  شخوصنيا أمتفرج عمى لم التأكيدحيث  والمنصة،مية الظأحداث الشاشة 

 ي.البشر  الممثل مثل المسرحي مثمياالحدث 
 ، فيوعمى خشبة المسرح ابشريً  دةسأم مجية ظمعروسة  (يرفع)كان أسواء 
يؤكد شعور  ،لو بةحمادة بالنسم وكبر حج عفير جمح صغرولعل  ،لحمادة يامتداد نفس
انظر . )ا لودراميً  ا ومعادالً نفسيً  اامتدادً ر عفيًرا باعتبا ،والتقزم الداخمي ضآلةحمادة بال
 (9شكل رقم 
من صنع صورتو  تمكنوعروسة تمكن المتمقي من العودة إلى داخل نفسو بل الف

 (66)"نيا أيًضاا، وتمكنو من السخرية مالتي يتمناى

من شكل ضتقنيات عروض الكوميديا الشعبية  )ياقوت(ومن ثم فقد وظف 
نفسو في صورة يقدم  فمادام الواقع ال "امتصادم بينيأو  تناقضبدون  يثامعاصر حد

ن أيمكن  ، الامسرحيً  بياعاتيسان إف اقضة،نما في صورة متعددة متنا  و  جانسة،تواحدة م
الشروط الفضائية  تييءالذى يتعين  ي،المسرح االستطرادطة اال بوسإيتم 
 .(67)صو"يخلتش

 ،المختمفة والمتنوعةرحية متقنيات المسل و المفرطاستخدامب ومن ثم فإن )ياقوت(
ة في شكل معاصر روثالغربي والتقنيات الشعبية المو يات المسرح تقن تضافرخالل 

خالل  اً مؤلف /مخرجاً  وبوصف بذاتو وينم عن وعي ،صالة والمعاصرةحداثي يجمع بين اآل
 ح.مسر لمميتاتوظيفو 
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 خاتمة

تعرضت الدراسة لتسميط الضوء عمى تقنية الميتامسرح، وتوظيفيا خالل المعالجة 
خالل مسرحية )صياد العفاريت( لممخرج/  -لمتراث في مسرح الطفلالفنية الحداثية 

بداعية تحقق  -المؤلف )جمال ياقوت( بخصائصيا، لما تمتمكو من إمكانات فنية وا 
توصيل الرسالة المستيدفة. التي تكمن من تقديم قيم تربوية لمطفل تشكل وعيو النقدي، 

ف اإليجابيات والسمبيات وتعمل عمى تفكيك شفرات العرض، ومجاىل الرسالة لكش
 بما يحقق انسجاًما بين التراث والحداثة. ،خالل لغات خشبة المسرح

 وقد انتيت الدراسة إلى:
إن الميتامسرح بمظيرىا الحداثي الذي أفرزه الواقع المعاصر، يمكن من  -

المزج بين عوالم متناقضة ومترامية األزمان، وخمق عالم مغاير ليا يحتوى 
في قالب إبداعي يرتكن لمماضي ويشير إلى المستقبل، وىو عمى اإليجابيات 

ما يمكن من تقديم عرض مسرحي مالئم لجميور الطفل يحقق المتعة 
والتعميم، حيث يتمتع الميتامسرح بالمرونة التي تربط بين الحمم والواقع، 
وتجعل من المتمقي الطفل عنصًرا فاعاًل من عناصر المعبة المسرحية عمى 

 والمضمون. مستوى الشكل

اعتمد المسرحيون أغمبين عمى آراء آبل، ألنو صبغ الميتامسرح بصبغة ذات  -
بعد فمسفي وتعامل بمغات خشبة المسرح، حيث اعتبر العرض بمنزلة ميتالغة 
بالنسبة لمنص، وقد استندت الدراسة عمى آراء آبل في تحميميا لـ صياد 

ا وطبقتيا عمى العفاريت خالل تمخيصو لخصائص الميتامسرح وماىيتي
المسرحية، وقد جاء االختيار مالئًما لما جسده )ياقوت( في عرضو، فضاًل 
عن مالءمتو لممزاوجة بين التراث والحداثة، بما يستقيم وعالم الطفل، ويحقق 

 تغييره لألفضل.
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وظف )ياقوت( الميتامسرح ليدم أسطورية الخرافة خالل خمق إبداعي جديد،  -
المقاربة بينيا وبين ما قبميا، فمم يعتمد عمى أخذ  ال عمى أساس المقارنة أو

نما أعاد صياغتيا في رؤية جديدة فقد جعميا بنية  ،القصة كما ىي، وا 
خاصة بذاتيا خالل تمسرح مضاعف تيدف تقديم التراث الشعبي في إطار 
حداثي يتفق ومقتضيات العصر وثقافة الطفل المعاصر وسيكولوجية تمقيو، 

لتراث ال عمى مستوى المضمون فحسب، بل عمى مستوى وقد جاء استميام ا
الشكل أيًضا، وتعمق باستميام شكل جماعي لخمق مسرحي يتميز بالمرونة 

 والتفاعل في تضافره والتقنيات الغربية.

لم ينصب العرض من نفسو قاضيًا يحكم عمى األحداث ويصنفيا، بل خمق  -
حداث، مانًحا لكل منيم حمقة ذىنية متصمة بين جميور الصالة والخشبة واأل

فرصة التقييم ومن ثم اتخاذ القرار في حالة من الفضح والمكاشفة، وذلك 
خالل الوعي بالتراث في إطار نقدي، خالل أدب المواجية وجعل المتمقي 
طرًفا في الصراع خالل محاكاة ساخرة بين نص سابق وآخر الحق في 

م بينيما الذي يعتمد تشابك بين التراث والحداثة بشكل منسجم دون تصاد
عمى ثنائية اليدم والبناء، والتأويل لمقفز إلى المستقبل بفكر واع مستنير ومن 

 ثم فقد وضع )ياقوت( مسرحيتو وضع اإلنتاجية وليس إعادة اإلنتاج.

استطاع )ياقوت( أن يحول شخوص التراث التي تكرس لالعتمادية  -
داخل مجتمع الطفل،  والماورائيات والمصادفة إلى شخوص معاصرة موجودة

تبحث عن تطوير مياراتيا واكتساب طرق التفكير المنظم لتحقيق آماليا، 
متبًعا في ذلك تقنية المسرح داخل المسرح خالل ثنائية الحمم والواقع/ الوىم 

 والحقيقة والمزاوجة بينيما خالل تمسرح مضاعف.

محاكاة الساخرة خمق )ياقوت( توازًنا بين التراث والخيال الساخر عن طريق ال -
التي اعتمدت عمييا الميتامسرح، فأصبح التراث مجرد وعاء لطرح فكرة 
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االتكالية والحث عمى العمل، وذلك خالل معارضة نص الحكاية الشعبية، 
وكذلك استميام أشكال الفرجة الشعبية، وانصيارىا واألشكال الغريبة في قالب 

 ميتا مسرحي.

فو الميتامسرح، والذي يتم بأدوات وفي إطار النقد الممسرح الذي توظ -
مسرحية، وظف )ياقوت( االستخدام المفرط لمتقنيات المسرحية المختمفة، 
بيدف تعدد المسارات السردية، وتنوع وجيات النظر والتقنيات، ليمكن 
المتمقي من اإلحاطة بالحقيقة/ الواقع من وجوىيا المختمفة، وقد حول 

دبي إلى تقنية ميتامسرحية، مجسدة بمغات االستطراد من تقنية في اإلنشاء األ
خشبة المسرح، فقد جعل أجزاء العمل المسرحي ومكوناتو متعددة ومختمفة 

 وتعمل عمى تعدد مستويات الرؤية. ،المستويات
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 ملحق الصور

 

 

 

 ( 1شكل رقم )

 ( 2شكل رقم )

 

 

 

 ( 3شكل رقم )

 ( 4شكل رقم )
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 ( 5شكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 ( 6رقم  شكل)

 

 

 
 

 ( 7شكل رقم )
 

 ( 8 شكل رقم)

 

 

 (9)شكل رقم 
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